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Přihláška - příměstský tábor 2023 

 
Jméno a příjmení žáka:   Pojišťovna: 

Bydliště:  

Datum a místo narození:  *Rodné číslo: 

Navštěvuje školu: Státní občanství:  

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  

Místo trvalého pobytu:  Telefon:  

e-mail:  

Další kontaktní osoba:  Telefon:  

 

* Dle § 28, odstavec 2, zákona č. 561/2004 Sb. je povinen zákonný zástupce uvést rodné číslo 

pro povinné údaje o žákovi do školní matriky. 

 

 Zakroužkujte nebo zvýrazněte Vámi zvolený tábor: 

 

1. Výtvarný tábor ZUŠ Pohořelice, pobočka Vranovice :   10.7. - 14.7.2023  (7 - 14 let)              

Cena 2 000,- Kč 

2. Keramický tábor ZUŠ Pohořelice, pobočka Vranovice: 17.7. – 21.7.2023 (7 – 14 let) 

 Cena 2 000,- Kč 

3. Divadelní tábor ZUŠ Pohořelice : 17.7. – 21.7.2023 (7 – 14 let) 

 Cena 2 000,- Kč 

4. Taneční tábor ZUŠ Pohořelice : 17.7. – 21.7.2023 (7 – 14 let) 

 Cena 2 000,- Kč 

 

 

 
Nedílnou součástí přihlášky je Souhlas se zpracováním osobních údajů a  

Souhlas se samostatným odchodem 

Platba: nejpozději 14 dní po odevzdání přihlášky 

 

Příměstský tábor probíhá vždy od 8:00 - do 16:00. 

Účastníci mohou přicházet již od 7:30.  

Oběd a pitný režim je zajištěn pořadatelem. Svačiny zajišťují rodiče.  

Jestliže má účastník zvláštní dietu, je nutno předem tuto skutečnost nahlásit. Některé druhy dietního 

stravování nejsme schopni zajistit. 

Účastník tábora si s sebou přináší starší oblečení a obuv, které si po dobu konání tábora může ponechat ve 

vymezených prostorách a podepsanou lahev na pití, nebo kelímek, či hrnek.  

Účastníci odcházejí z prostor konání nejpozději v 16:10!  

Splatnost účastnického poplatku za příměstský tábor je do 14 dnů po odevzdání přihlášky. 

V první den prosím odevzdejte kartičku zdravotního pojištění nebo alespoň kopii. 

Děti budou potřebovat: starší pohodlné oblečení, pokrývku hlavy a oblečení v případě, že bychom šli ven 

(dle počasí), přezůvky do budovy školy. 

 
 

Základní umělecká škola Pohořelice,  

příspěvková organizace 

Školní 462, Pohořelice, 691 23 

telefon:  774 488 898 

e-mail: info@zuspohorelice.cz 

www.zuspohorelice.cz 
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Údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv 

na účast na táboře (alergie, astma, specifické poruchy učení – např. dysortografie, 

dyskalkulie, a jiné, diabetes): 

 

 

 

Pravidelné užívání léků: 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení zákonného zástupce: 

Beru na vědomí, že jsem povinen neprodleně ohlásit vedení školy jakoukoliv změnu informací, 

které jsem uvedl/la výše.  

Beru na vědomí, že jsem povinen informovat osobu, které předávám dítě o jeho zdravotním stavu a 

případných obtížích. 

Beru na vědomí, že jsem povinen zajistit vhodné oblečení a obuv pro dítě a být dostupný na 

telefonu. 

 

Svým podpisem přihlašuji svého syna – dceru na příměstský tábor na Základní umělecké škole Pohořelice  

a souhlasím s podmínkami. 

 

Dne:               Podpis zákonného zástupce:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková organizace 

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále 
jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, 
zaměstnanců a případně i dalších osob. 
Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv 
a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních 
údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě. 
Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich 
opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních 
údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich 
zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný. Konkrétní informace o zpracování osobních údajů 
jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR. 
 
Kontaktní údaje správce: 
Název školy: Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková organizace 
IČO: 708 51 212 
Sídlo: Školní 462, Pohořelice 69123 
 
Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů: 
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace 
Mgr. Martin Michalíček 

tel. +420 543 426 061 
email: michalicek@vim-jmk.cz 

 
 

mailto:michalicek@vim-jmk.cz
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

 

Já, níže podepsaný/á 
 
jméno:    …………………………………………………………………………………………. 

datum narození: …………………………………………………………………………………………. 

trvale bytem:  …………………………………………………………………………………………. 

 

jakožto zákonný zástupce žáka/žákyně 
 
jméno:    …………………………………………………………………………………………. 

datum narození: …………………………………………………………………………………………. 

trvale bytem:  …………………………………………………………………………………………. 

 

 

tímto uděluji Základní umělecké škole Pohořelice, příspěvkové organizaci, se sídlem Školní 462, 

Pohořelice 691 23, IČO 708 51 212, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů žáka/žákyně, 

a to:  

 

(křížkem označte vyhovující políčko) 

 

 

informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu  

a potřeby ošetření žáka/žákyně. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání školní docházky 

a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt; 

 

fotografie a videozáznamy, a to pro účely pořizování záznamů z akcí školy pro účely evidence, 

archivace a propagace školy a jejích akcí, včetně zveřejnění těchto fotografií a videozáznamů, 

včetně jména, příjmení a třídy žáka/žákyně na webových stránkách školy, v propagačních 

materiálech školy, na nástěnkách školy, v místním a regionálním tisku a pro jiné obdobné účely související 

s běžným chodem školy. Záznamy z koncertů a vystoupení budou taktéž uloženy a distribuovány rodičům a 

přátelům školy na datových nosičích. Tyto osobní údaje budou zpracovávány a zveřejňovány po dobu 15 let 

po ukončení školní docházky, následně budou uloženy výhradně pro účely archivace, vědeckého a historického 

výzkumu a pro statistické účely (včetně případného zařazení do kroniky školy, ročenky školy apod.). 

 

Jsem si vědom toho, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu jej kdykoliv odvolat.  

 

Současně svým podpisem stvrzuji, že mi byly předány informace o všech činnostech zpracování osobních 

údajů, především informace o účelech, rozsahu a době zpracování osobních údajů, o právním důvodu 

zpracování, jakož i o příjemcích zpracovávaných osobních údajů v souladu se čl. 13 nařízení č. 2016/679, 

obecným nařízením o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. 

 

Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat po škole přístup ke zpracovávaným osobním údajům, uplatnit 

právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti 

zpracování, mám-li za to, že zpracování není zákonné, případně mám právo podat stížnost k Úřadu na ochranu 

osobních údajů.  

 

 

V.............................................dne.............................. 
 

_____________________________  
podpis 

 

 

 Základní umělecká škola Pohořelice, 

příspěvková organizace 

Školní 462, 691 23 Pohořelice 

telefon: 774 488 898,702 264 978 

e-mail: info@zuspohorelice.cz                  

www.zuspohorelice.cz 

 

 

mailto:info@zuspohorelice.cz
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Souhlas se samostatným odchodem žáka 
 

Jméno a příjmení žáka: ___________________________________________________ 

Datum narození:_________________________  

 

 

Souhlasím * se samostatným odchodem svého syna/dcery ze Základní umělecké školy 

Pohořelice a jejích poboček. Beru na vědomí, že poté, co žák opustí budovu, kde se koná výuka, 

nejsou již zaměstnanci školy odpovědni za jeho bezpečnost. 

 

Nesouhlasím 
*
 se samostatným odchodem svého syna/dcery ze Základní umělecké školy,  

         žák bude odveden odpovědnou osobou nejpozději 10 minut od ukončení výuky. 

Beru na vědomí, že žák smí odejít pouze s osobou, která bude uvedena v následujícím seznamu. 

Seznam osob, které jsou mnou pověřeny k vyzvedávání dítěte: 

 

 

Jméno a příjmení__________________________________  Telefonní číslo______________ 

 

Jméno a příjmení__________________________________  Telefonní číslo______________ 

 

Jméno a příjmení__________________________________  Telefonní číslo______________ 

 

 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:__________________________________ 

 

 

V ____________________________         Dne:___________________________ 

 

 

 

Podpis zákonného zástupce: _____________________________ 

 
 

*Nehodící se škrtněte
 

 


