
 
ul. Nešverova č. 693/1, 772 00 Olomouc, Česká republika 

IČ: 01756958, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 

Ostravě v oddíle C, vložce:57437 

Tel. : 585 225 201  

E- mail:  ddmnradu@gmail.com 

 

Př ih lášk a  do  zá jmovéh o  k roužk u 
/období říjen 2020 – květen 2021/ 

kroužek:  
účastnický poplatek: - 

jméno a příjmení:  

adresa:  

email:  

rodné číslo:  

státní občanství:  

škola:  

jméno zák. zástupce:  

telefon zák. zástupce:  

email zák. zástupce:  

trvalé bydliště (liší-li se od adresy):  

 
Účastnický poplatek se hradí do jednoho měsíce od podepsání přihlášky. Navštěvuje-li účastník více než dva kroužky, může 
hradit poplatek v plné výši pouze v prvním dle data na přihlášce, v ostatních hradí polovinu. Poplatek  může být snížen dětem, 
mládeži nebo studentům, splňují-li podmínky § 11, odst. 3 a,b vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 
 
Zákonný zástupce si je vědom, že v případě závažného porušení povinností  může být člen kroužku bez náhrady z další činnosti vyloučen. 
 
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o ochraně 
osobních údajů maximálně 10 let po ukončení aktivity účastníka 
 
Souhlasím se zveřejněním fotodokumentace účastníků zájmového vzdělávání pro účely propagace a prezentace činnosti 
střediska volného času v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.  
 
 
 
Byl(a) jsem seznámen(a) s právy a povinnostmi členů zájmových útvarů Domu dětí a mládeže Německého řádu s.r.o. 

 

d a t u m :      

 

 

 

            podpis zák. zástupce 

 

 

 

 

       

            podpis účastníka 

 

 

 

 

 



 

 

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Německého řádu s.r.o.  
Hlavní kapitoly Vnitřního řádu  

I. Všeobecná ustanovení a činnost DDM NR 
II. Práva a povinnosti účastníků a zákonných zástupců účastníků 
III. Organizace zájmového vzdělávání 
IV. Seznam odkazů na zákony, nařízení vlády, vyhlášky, směrnice a ostatní předpisy  

 
Stručný výtah z kapitoly Práva a povinnosti účastníků  
 
PRÁVA:  
a)  vzdělávání a školské služby podle zákona 
b)  na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,  
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje 
d) na informace a poradenskou pomoc školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se  
vzdělávání podle tohoto zákona 
e) práva uvedená v odst.b,c,d mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků 
POVINNOSTI: 
a) řádně docházet do školského zařízení a řádně se vzdělávat 
b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti,  
s nimiž byli seznámeni 
c)  plnit pokyny pedagogických pracovníků školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy  
a školním nebo vnitřním řádem 
Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni: 
a) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv  
na průběh vzdělávání 
b) oznamovat školskému zařízení údaje podle §28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh 
 vzdělávání nebo bezpečnost žáka, studenta, a změny v těchto údajích 
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni: 
a) zajistit, aby dítě, žák docházel řádně do školského zařízení 
b) na vyzvání ředitele nebo jiného pedagogického pracovníka školského zařízení se osobně zúčastnit  
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka 
c) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka,  
které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 
d) oznamovat školskému zařízení údaje podle §28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro  
průběh vzděláván nebo bezpečnost dítěte, žáka, a změny v těchto údajích 
. 

 

Osobní údaje účastníků používá DDM NR pouze pro potřeby dané zákonem. 
Osobní údaje jsou uchovávány maximálně 10let po ukončení aktivity účastníka. 

S osobními údaji je nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

 


