
povinný údaj dle školského zákona č. 561/2004 Sb.  

 
Dům dětí a mládeže a školní družina Oslavany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Hybešova 3, 664 12 Oslavany, tel: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz  

Zápisní lístek         Oslavany         2021/2022 

 

do zájmového útvaru (kroužku) ……………………………………………………………………….…. Den ………………..……… od ………………… hod. 
 

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………..………………… 

Místo narození …………........................................................................   Rodné číslo           / 

Škola………………………………………………… Třída………………… Státní občanství….………… Zdravotní pojišťovna……………….……………….    

Trvalý pobyt ………………………………………………………………………....……….……………………..…… E - mail…………………………………………………....... 

Upozornění na zdravotní obtíže dítěte……………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 

Jméno a příjmení zák. zástupce ………………………………………………………………………………………Tel./mob. …………………………………………..  

Trvalý pobyt  zák. zástupce (v případě, že se neshoduje) .……………………………………………………………………………………………….………………. 

Adresa pro doručování písemností (v případě, že se neshoduje)…..……………………………………………………………………………………………….. 

Dítě po skončení ZÚ odchází samo        ,   do ŠD Oslavany        ,   v doprovodu         . Jestliže uvedete v doprovodu,   
uveďte, kdo může dítě vyzvednout …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
 
Potvrzuji, že jsem sebe i své dítě seznámil(a) s Vnitřním řádem DDM a ŠD Oslavany. K nahlédnutí na www.ddm-oslavany.cz a v pokladních hod. na pokladně.   
 

Zpracování osobních údajů: Vámi poskytnuté osobní údaje (dále OÚ) budou zpracovány dle čl. 6 odst. 1 písm.b) GDPR – plnění smlouvy.   

1. Vaše OÚ jsou zpracovávány pouze po dobu docházky Vašeho dítěte do ŠD a dále pak po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, 

vydaným v souladu se zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a nejsou předávány dalším subjektům.  

2. O Vašich právech se správou OÚ více na www.ddm-oslavany.cz v odkazu GDPR – Ochrana osobních údajů. 
 

Datum          Podpis zákonného zástupce  

 

 

http://www.ddm-oslavany.cz/
http://www.ddm-oslavany.cz/
http://www.ddm-oslavany.cz/


 

Platby za zájmové útvary (kroužky):  

Ředitel Domu dětí a mládeže a školní družiny Oslavany, okres Brno-venkov, Hybešova 3 na základě ustanovení 

§ 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

a § 11 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání rozhodl takto: 

 platba je 80,- Kč měsíčně a dítě může navštěvovat libovolný počet kroužků DDM Oslavany 

 termín placení je do 31. 10. - platba 720,- (říjen – červen) 

 

 platby v hotovosti vybírá pokladní v kanceláři DDM, Hybešova 3 
o pokladní hodiny jsou:   PO  7:00 - 11:30, 13:30 - 17:00 

        ST   8:00 - 11:30, 13:30 - 17:00 

 bezhotovostně - na účet: 2027229349/0800 u České spořitelny. Jako variabilní symbol uveďte prvních 6 
čísel rodného čísla dítěte a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte.  
 

 datum zahájení činnosti 4. 10. 2021, ukončení činnosti je 17. 6. 2022 

 od druhého měsíce je možné požádat o snížení školného za kroužky v případě, že Vaše dítě je přihlášeno 
do kroužku DDM Oslavany a je přihlášeno do ŠD Oslavany k pravidelné denní docházce, a to v kanceláři DDM 
na příslušném formuláři 

 z kroužků se lze odhlásit pouze písemnou odhláškou – ke stažení na webových stránkách 

 platit nemusí rodič, který pobírá sociální příplatek a doklad předloží řediteli 

 ve tvořivých kroužcích se platí navíc materiál – informace v kroužcích 

 přihlášky k vyzvednutí u vedoucího kroužku, v budově DDM a na webových stránkách 
 

INFORMACE:  Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel: 546 423 520, 739 634 100 
www.ddm-oslavany.cz 

 

 

http://www.ddm-oslavany.cz/

