
  

            Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941,  

okres Litoměřice 

 

Závazná přihláška do kroužku Polytechnická výchova 

Školní rok: 

Jméno, příjmení žáka: 

Třída: 

 

 

Zákonný zástupce: 

E-mail: 

Telefon: 

 

Vyzvednutí žáka:   ANO – kým ___________________________                NE 

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s tím, aby mé dítě navštěvovalo zájmový kroužek ve ŠD 

Základní školy Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice dle platného 

rozvrhu hodin tohoto zájmového kroužku. Zavazuji se v určeném termínu uhradit poplatek za 

zájmový kroužek, a to převodem na účet školy. 

 

V _____________________________dne___________ 

 

Podpis zákonného zástupce:________________________________________ 

 

 



  

            Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941,  

okres Litoměřice 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte ____________________________ 

za účelem zájmového vzdělávání v zájmovém kroužku Polytechnická výchova při ŠD Základní školy 

Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice. 

Osobní údaje budou použity pouze pro administrativní činnosti s provozem zájmového kroužku 

spojené. Údaje nebudou poskytovány třetím stranám, s výjimkou kontrolních orgánů (např. Česká 

školní inspekce), a dále budou archivovány v souladu se zákonem  

č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. 

Souhlasím se zpracováním kontaktních údajů (telefon, e-mail) pro účely komunikace se mnou jakožto 

zákonným zástupcem účastníka zájmového vzdělávání a pro případné zasílání pokynů k účasti. 

Tento souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů, a dle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. 

Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o svých právech a povinnostech ve vztahu k osobním údajům. 

Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat. 

 

V ____________________ dne__________   Podpis zákonného zástupce:______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

            Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941,  

okres Litoměřice 

 

Souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií a videozáznamů 

zájmový kroužek Polytechnická výchova 

Souhlasím s pořizováním fotografií, videozáznamů a dalších audiovizuálních výstupů 

zachycujících mě/mé dítě__________________________________ v průběhu zájmového 

vzdělávání a jejich dalším použitím za účelem propagace a činnosti Základní školy Roudnice 

nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice. Výstupy mohou být využity i v elektronické 

podobě, zejména pak na webových stránkách Základní školy Roudnice nad Labem, Karla 

Jeřábka 941, okres Litoměřice a v místních regionálních či celostátních médiích. 

Tento souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů, a dle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. 

Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o svých právech a povinnostech ve vztahu k osobním 

údajům. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat. 

 

V ____________________ dne__________   Podpis zákonného zástupce:______________ 

 


