Přihláška dítěte k zápisu na příměstský tábor při ZŠ Comenia
Údaje o dítěti
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Zdravotní pojišťovna:
Název a adresa základní
školy1:
Upozornění na zdravotní
problémy/omezení/specifika
dítěte:

Údaje o matce/zákonném zástupci2 dítěte
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště:
Mobilní telefon:

Telefon domů:

Telefon do zaměstnání:
Rodič žije s dítětem ve společné domácnosti a je způsobilý o dítě pečovat:

ANO / NE

Mail:

1

Název základní školy, ve které je dítě zapsané na 1. stupni, nebo navštěvuje přípravnou třídu
Zákonný zástupci přiloží k přihlášce Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce, v případě, že žije
s dítětem ve společné domácnosti a je způsobilý o ně pečovat
2

1

Údaje o otci/zákonného zástupce3 dítěte
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště:
Mobilní telefon:

Telefon domů:

Telefon do zaměstnání:
Rodič žije s dítětem ve společné domácnosti a je způsobilý o dítě pečovat:

ANO / NE

Mail:

Přihlašuji své dítě na příměstský/é tábor/y:
Termín tábora

Téma tábora

Příspěvek na
stravu/vstupné

7. 7.-9. 7.

Kreativ s angličtinou

750 Kč

12. 7. – 16. 7.

Slovanské zvyky

700 Kč

19. 7. – 23. 7.

Fantasy - dobrodružný

700 Kč

26. 7. – 30. 7.

Pohyb, sport a hry s angličtinou

1200 Kč

2. 8. – 6. 8.

Kreativ

700 Kč

9. 8. – 13. 8.

Pohyb, sport a hry

700 Kč

16. 8. – 20. 8.

Fantasy - dobrodružný

700 Kč

23. 8. – 27. 8.

Slovanské zvyky

700 Kč

U tábora, o který máte
zájem, uveďte ANO

Příměstské tábory budou organizovány, pokud se vždy na konkrétní běh tábora přihlásí nejméně 5
dětí.
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Zákonný zástupci přiloží k přihlášce Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce, v případě, že žije
s dítětem ve společné domácnosti a je způsobilý o ně pečovat.
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Program dne
Čas

Popis činnosti

7:30 – 8:30

Volné hraní, příchod dětí na tábor

8:30 – 12:00

Společný program, včetně dopolední svačiny

12:00 – 13:00

oběd

13:00 – 16:00

Společný program, včetně odpolední svačiny

16:00 – 17:00

Volné hraní, vyzvednutí dětí rodiči

Příměstské tábory budou organizovány v prostoru Základní školy Comenia.
Příměstských táborů se mohou účastnit i děti z jiných škol než ze Základní školy Comenia.
Příměstské tábory jsou poskytovány bezplatně4.

Údaje o dalších osobách, které jsou rodiči pověřeny k vyzvedávání dítěte z dětského
klubu/příměstského tábora:
Jméno a příjmení
Vztah k dítěti
Adresa bydliště
Telefon
Jméno a příjmení
Vztah k dítěti
Adresa bydliště
Telefon
Jméno a příjmení
Vztah k dítěti

44

Výjimkou jsou příspěvky rodičů na stravování, veřejnou dopravu a vstupy na výletech. Tyto příspěvky budou
vždy rodičům vyúčtovány a případné přeplatky vráceny.
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Adresa bydliště
Telefon
Jméno a příjmení
Vztah k dítěti
Adresa bydliště
Telefon
Poučení:
Rodič je povinen neprodleně informovat poskytovatele o změně zdravotního stavu nebo případných
omezeních spojených se změnou zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na poskytování služby
péče o dítě na příměstském táboře. Rodič se zavazuje, že neprodleně oznámí pečující osobě výskyt
přenosné choroby v rodině nebo nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou
nebo onemocnění osoby, s níž dítě přišlo do styku.
Svým podpisem rodiče stvrzují pravdivost uvedených údajů a berou na vědomí, že uvedení
nepravdivých údajů může mít za následek nepřijetí dítěte na tábor či zrušení rozhodnutí o přijetí
dítěte na tábor.
Zároveň rodiče berou na vědomí, že v rámci realizace projektu budou uchovávány a případně
zpracovány osobní údaje v rozsahu nezbytném pro potřeby projektu: Podpora rodičů dětí 1. st. ZŠ
Comenia, reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016331, ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů), a to v rozsahu osobních údajů vyplněných podpořenými osobami
v této přihlášce a jejích přílohách.
Takto poskytnuté údaje o podpořené osobě budou uchovávány po dobu zapojení v projektu (tedy po
dobu využívání služby péče o dítě) s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů
vztahujících se k projektu (lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku po vyplacení
závěrečné platby, příp. po poukázání přeplatku dotace zpět poskytovateli).
Účelem zpracování je přiřazení zákonného zástupce dítěte, jakožto cílové skupiny projektu, ke
konkrétnímu dítěti navštěvujícímu aktivity projektu a monitorování skutečností, že podpořené osobě
vznikl nárok na předmětnou podporu. Jelikož důvodem pro zpracování osobních údajů je ve smyslu
čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů právní povinnost, která se na
správce vztahuje, nelze zažádat o předčasný výmaz osobních údajů z databáze správce. Toto se
netýká práva na opravu chybných údajů.
Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy Evropské unie a
zákony České republiky. Osobní údaje podpořených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití a
4

zůstanou uloženy v uzamykatelných kancelářích správce osobních údajů. Po uplynutí lhůty stanovené
v předchozím odstavci budou údaje fyzicky zlikvidovány, tedy skartovány.
Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět u
zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů a případů, kdy takováto
povinnost bude přímo plynout ze zákona, jako například spolupráce s orgány činnými v trestním
řízení.
Poskytnuté osobní údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dne
Podpis rodiče dítěte:

Dne:
Podpis rodiče dítěte5:

Provozovatel:
Základní škola Comenia s.r.o.
IČ: 071 54 143
Adresa sídla: č.p. 7, 538 01 Bylany
Adresa provozovny: Poděbradova 842, Chrudim
IV, 537 01 Chrudim
Telefon: +420 604 130 528
Mail: zsc@zscomenia.cz
Webové stránky: https://zscomenia.cz/

Povinná/é příloha/y:
Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce od všech zákonných zástupců žijících s dítětem
ve společné domácnosti
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Druhý rodič nemusí přihlášku podepisovat, pokud nebydlí s dítětem ve společné domácnosti, nebo není
způsobilý o ně pečovat.
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