
Dům dětí a mládeže Smiřice • Základní škola Smiřice

Vážení rodiče, milé děti!
Dům dětí a mládeže a Základní škola ve Smiřicích vám předkládají kvalitní nabídku 

prožití volného času Vašich dětí pod odborným vedením.

ZDE JE PRO VÁS NAŠE NABÍDKA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Přihlášku a poplatek na celý rok odevzdávejte v DDM Smiřice od 16. do 27. 9. 2019, 
PO–ČT od 13.00 do 18.00 hod., PÁ od 13.00 do 16.00 hod. 

Poplatek můžete poukázat bankovním převodem na účet DDM: 107-9339430297/0100. 
Jako zprávu pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU DDM SMIŘICE
Přihlášku a poplatek na celý rok odevzdávejte v DDM Smiřice od 16. do 27. 9. 2019,

PO–ČT od 13.00 do 18.00 hod., PÁ od 13.00 do 16.00 hod. 

uveďte název Vámi vybraného kroužku:
            1.................................................................................  2. ............................................................................

3.................................................................................  4. ............................................................................

Jméno a příjmení: .......................................................... Datum narození: ............................ Třída: .......

Adresa + PSČ: ...........................................................................................................................................

Telefon: ...................................... E-mail: ......................................... Státní obč. dítěte:* ........................

Datum: ............................... Podpis zákonného zástupce**: ....................................................................
* – pokud není ČR; ** – Před odevzdáním přihlášky si musí zákonný zástupce dítěte přečíst vnitřní řád DDM Smiřice (osobně
v DDM nebo na internetových stránkách www.ddm.mestosmirice.cz). Zákonný zástupce dítěte byl informován o vydání a
obsahu vnitřního řádu DDM Smiřice.
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CENA kroužku na celý rok: 2 400,- Kč

SLEVY:

• Děti s trvalým bydlištěm Smiřice, Rodov, Trotina,
 Lužany, Černožice – obce přispívají částkou 1 200,- Kč
na každý kroužek

• Děti s trvalým bydlištěm Holohlavy – obec přispívá
částkou 1 200,- Kč na max. 2 kroužky

• Děti s trvalým bydlištěm Račice nad Trotinou – obec
přispívá částkou 1 800,- Kč na každý kroužek

• Děti s trvalým bydlištěm Habřina – obec přispívá
částkou 500,- Kč na max. 1 kroužek

• Děti s trvalým bydlištěm Skalice – obec bude projed-
návat možnost příspěvku dne 17. 9. 2019

• Děti s trvalým bydlištěm Hořiněves – obec bude pro-
jednávat možnost příspěvku dne 23. 9. 2019

Všechny další kroužky nad rámec uvedených slev se
hradí v plné výši.

ZAHÁJENÍ činnosti: 30. 9.–4. 10. 2019

ANAX – přírodovědný kroužek /od 6. do 9. třídy/
vedoucí: Tomáš Hlaváček
Činnost kroužku je zaměřena na ochranu životního prostředí
a zásady ekologie v praxi. Děti poznají také základy chovu
terarijních živočichů (hmyz, ještěři, hadi, atd.). Součástí čin-
nosti jsou výjezdy do okolí Smiřic a tradiční prázdninová
 expedice. Kroužek se nepravidelně schází též o víkendech
v klubovně na písníku Obora. První schůzka je již 4. 9.
2019.

Anglický jazyk – dospělí (pokročilí a mírně pokročilí –
konverzace)
vedoucí: Radmila Dolanská
Přihlásit se může každý, kdo se chce v anglickém jazyce zdo-
konalit a prohloubit si své znalosti.

Atletika pro nejmenší I. a II. /I. 1.–3. třída a II. 4.–5. třída/
vedoucí: Martin Ivan
Kroužek zaměřený na základy atletiky a rozvoj pohybových
dovedností zábavnou formou: hod, skok, sprint, běh a další.
Za příznivého počasí bude kroužek probíhat venku na školním
hřišti a využijeme překážky ve stylu Gladiator race.

Atypické sportovní aktivity /od 4. do 9. třídy/
vedoucí: Tomasz Raszka, Martin Ivan
Outdoorové a netradiční sporty – kola, kolečkové brusle, stre-
etball, softbal, brännball, indoor golf, nohejbal, pétanque, fris-
bee, ringo, rugby, bowling, kohafo, líný tenis, opičí dráha aj.
dobrodružné, týmové a jiné hry, hrátky, které rozvíjí osobnost,
pohybové dovednosti a tělesné schopnosti a pobaví všechny
pohodové děti. Děti budou během celého roku soupeřit v šam-
pionátu o nejlepšího sportovce.

Badminton I. a II. /od 4. do 9. třídy a studenty SŠ/
vedoucí: Aleš Šob, Simona Dostálová
Přijďte si pravidelně zahrát pro radost. Také se můžete zúčast-
nit turnajů. V kroužku rádi uvidíme také naše dlouholeté hráče
– studenty ze středních škol! Od letošního roku bude pro obě
skupiny kroužek o 1,5 hodiny dříve (mladší 4.–6. třída od
14.30 do 16.00 hodin, starší 7.–9. třída a SŠ od 16.00 do 17.30
hodin.

Basketbal /od 4. do 9. třídy/
vedoucí: Tomasz Raszka
Basketbal je kolektivní sport pro každého, kdo má rád pohyb
a hru s míčem. Děti se naučí zábavnou formou soutěží zákla-
dům košíkové – střelba, výskok i rychlé naběhnutí pod koš jim
nebude cizí. Děti se zúčastní soutěží v basketbalu v rámci
AŠSK ČR.

DER, DIE, DAS – baví nás! /5.–6. třída – začátečníci  a 7.–
9. třída/
vedoucí: Ilona Vlčková
Pro zájemce o jazyky, kteří věří, že i němčina je užitečná pro
dorozumění se nejen v sousedním Německu, ale i Rakousku,
ale i jinde ve světě. Zábavná forma výuky pro osvojení slovní
zásoby pomocí obrázků, her na trénování paměti, poslechu,
čtení z časopisů, kreslení i psaní a různých doplňovaček atd.

Hry stokrát jinak /od 1. do 4. třídy/
vedoucí: Jana Zapadlová
Písničky a hry pokaždé jinak v místnosti a za krásného počasí
i venku.

Florbal I., II, a III. /pro chlapce od 1. do 9. třídy/
vedoucí: Tomasz Raszka, Martin Ivan
I. kategorie: 1.–3. třída, II: kategorie: 4.–5. třída, III. kategorie:
6.–9. třída.
Florbal je velice atraktivním a oblíbeným sportem pro kaž-
dého. Je určen všem, kteří mají zájem o objevování krás této
sportovní disciplíny. Děti budou během celého roku soupeřit
v šampionátu o nejlepšího florbalistu této kategorie a zúčastní
se i soutěže ve florbale v rámci AŠSK ČR.

Florbal – dívky /od 1. do 9. třídy/
vedoucí: Tomasz Raszka
Kroužek pro šikovné dívky. Jeho součástí bude rovněž účast
v okresních soutěžích AŠSK ČR. Samozřejmostí je i celoroční
soutěž o nejužitečnější florbalistku a nejlepší střelkyni. Nutná
účast alespoň 10 dívek, při menším počtu budou dívky zařa-
zeny podle věku do kroužků s chlapci.

Keramika a výtvarné činnosti /od 2. do 6. třídy/
vedoucí: Jarmila Dürrerová
Rozvoj tvořivosti a fantazie. Děti se naučí pracovat s hlínou
a vyrábět keramické předměty. Na programu bude nejenom
keramika, ale také i další výtvarná činnost.

Malá kopaná /od 1. do 5. třídy/
vedoucí: Karel Zemek
Na podzim a na jaře za příznivého počasí se bude hrát venku
na umělé trávě, přes zimu pak v tělocvičně školy. Mohou hrát
i dívky!

Matematika pro bystré hlavy II. /pro 9. třídu/
vedoucí: Kateřina Hronešová
Kroužek je pro žáky se zájmem o řešení netradičních a složi-
tějších úloh z matematiky a náměty budou směřovat k úspěš-
nému zvládnutí přijímacích zkoušek.

LEGO roboti /od 6. do 9. třídy/
vedoucí: Milan Marek
Děti se zde seznámí s revolučním tématem konstrukce, stavby
a programování robotů. Postupně se dostanou od jednodu-
chých mechanismů k sofistikovaným robotům, které využívají
např. dotyková, světelná či teplotní čidla. Součástí kroužku je
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pochopitelně i programování a ovládání robotů prostřednic-
tvím počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. Instruktáž
i vlastní práce je postavena na platformě robotické stavebnice
Lego Mindstorms Education EV3.

Počítač a internet /od 5. do 8. třídy/
vedoucí: Milan Marek
Začátečníci a mírně pokročilí si osvojí základy práce na počí-
tači, naučí se jednoduše pracovat s textovým a tabulkovým
editorem /Wordem a Excelem/. Postupně zvládnou tvorbu pre-
zentací pomocí PowerPointu a získají znalosti související
s efektivním využitím internetu. Pokročilí a zkušení se zdo-
konalí v práci s výše uvedenými programy a rovněž si vy-
zkouší některé grafické editory. Dále získají dovednosti při
zpracování fotografií, zvuku a videa.

Pohybový kroužek /od 1. do 5. třídy/
vedoucí: Veronika Andrýsová, Martin Ivan
Kluci a holky se mohou těšit na oblíbené míčové hry, ale také
na nové a zajímavé hry s pomůckami, pomocí kterých se vy-
řádí a odreagují. Cílem je vytvářet u dětí základní pohybové
návyky a kladný vztah k pohybové aktivitě. Náplní hodin jsou
různorodé sportovní a pohybové hry či aktivity.

Roztleskávačky /od 6 do 15 let/
vedoucí: Lenka Čuperková
Děvčata vystupují na různých společenských akcích a od
března do května se účastní každý víkend závodů v této ta-
neční disciplíně. Kroužek je rozdělen do 2 skupin podle věku:
BERUŠKY: věk 6–10 let, trénink každý čtvrtek od 16.30 do
18.30 hodin. Minimální počet kroužku Berušek je 8 dětí.
IRIS: věk 10–15 let, trénink úterý a pátek od 16.30 do 18.30
hodin, po nácviku skladby – od ledna – budou dívky trénovat
jen jednou týdně v úterý, páteční trénink se koná v Černožicích.

Rybářský kroužek /od 1. do 9. třídy/
vedoucí: David Bárta, Miroslav Charousek
Děti se naučí poznávat ryby a zdokonalí se v jejich chytání.
Dozví se vše potřebné o rybaření. Kroužek se koná ve spolu-
práci se smiřickou organizací Rybářského svazu a bude zakon-
čen zkouškami a obdržením rybářského lístku.

Sportovní střelci a Střelecký kroužek /od 3. do 9. třídy/
vedoucí: Aleš Šob, Jana Tichá, Lukáš Tichý, Miroslav Cha-
rousek
vedoucí sportovních střelců: Martin Vohnout
Vyzkoušejte si své umění ve střelbě ze vzduchovky. Kroužek
se bude scházet za pěkného počasí na střelnici a přes zimu
v DDM. Pro nadané střelce trénink sportovní střelby ve spolu-
práci s Klubem střelců Smiřice a účast v krajské střelecké lize.

Sportovní střelba z malorážových zbraní /od 8. třídy/
vedoucí: Václav Klimeš, Petr Krejčí
Kroužek je určen pro starší střelce, kteří si pod vedením stře-
leckých instruktorů z Klubu střelců Smiřice osvojí praktické
i teoretické základy střelby z dlouhých i krátkých malorážo-
vých zbraní a získají potřebnou rutinu v bezpečné manipulaci
se zbraněmi a střelivem a v organizaci střelby. Součástí stře-
leckého výcviku jsou také pravidelné interní soutěže cílené na
prověření kvalitativního růstu členů kroužku. Kromě vlastních
střeleckých dovedností jsou střelci vedeni k systematickému
posilování fyzické kondice, psychické odolnosti, sebeovládání
a trpělivosti, což jsou kompetence využitelné nejen v další
střelecké praxi. Schůzky střeleckého kroužku budou probíhat

vždy v pátek odpoledne, na střelnici Klubu střelců Smiřice,
a to již od 13. 9. 2019, přičemž zimní přestávka v prosinci
a lednu bude nahrazena v září a v červnu.

Sportovní lezení /od 1. do 9.třídy/
vedoucí: Eva Greplová, Jakub Drbohlav
Přijďte se naučit základům techniky a bezpečnosti sportovního
lezení na umělé stěně, které rozvíjí fyzickou zdatnost, smysl
pro rovnováhu, schopnost rozhodování a zo  dpovědnost. Krou-
žek probíhá ve dvou skupinách podle věku formou her a sou-
těží na umělé stěně v Černožicích.

Stolní tenis /od 4. do 9. třídy/
vedoucí: Tomasz Raszka
Můžete se pravidelnými turnaji zdokonalit v tomto atraktivním
sportu a třeba i reprezentovat školu v okresních turnajích
AŠSK. V rámci kroužku budeme soutěžit v celoroční soutěži,
jejíž součástí budou duely ve dvouhrách, čtyřhrách a „obíhač-
kách“. Zúčastníme se soutěže Liga škol ve stolním tenise.

STREET DANCE – taneční kroužek/od 1. do 6. třídy/
vedoucí: Tereza Semeráková, Kristýna Valešová
„Tancem pomáháme vyjádřit své vnitřní já.”. Otevíráme nový
kroužek pro děti od 6 do 12 let s cílem naučit děti vnímat
hudbu a toto vnímání spojit s pohybem těla.

Šikulka a minivařeníčko /od 1. do 3. třídy/
vedoucí: Ivana Špryňarová
Základy malování, kreslení a netradičních výtvarných technik
(batika, ubrousková technika, zažehlování korálků, modelování)
se budou pravidelně střídat se zábavným minivařeníčkem.

TLAPKY – kynologický kroužek /od 3. do 9. třídy/
vedoucí: Edita Labíková
Děti si mohou vyzkoušet péči o pejska dříve, než jim rodiče
pořídí vlastního. Naučí se vše potřebné o čtyřnohých kamará-
dech. Mohou pomoci s výcvikem a s pejskem se pomazlit. Ví-
tány jsou i děti se svým vlastním pejskem! Začátečníci budou
mít kroužek 1 hodinu a pokročilí 2 hodiny. První schůzka se
koná již od 11. 9., v zimních měsících bude v činnosti pře-
stávka, která bude nahrazena v září a v červnu.

Víš si rady s češtinou? /pro 9. třídu/
vedoucí: Renata Voženílková
Kroužek zaměřený na přípravu na přijímací zkoušky formou
klasického procvičování, výukových PC programů, testů
CERMAT a práce na základě individuálních potřeb a poža-
davků dětí.

Volejbal /pro 7. a 9. třídu, studenty SŠ a VŠ/
vedoucí: Bohumil Valášek
Můžete se zúčastnit 2x týdně, ve čtvrtek i v neděli. Poplatek
30,- Kč za 1 návštěvu vybírá vedoucí kroužku před zahájením
hry v tělocvičně, můžete se tedy zúčastňovat i nepravidelně.
Z tohoto důvodu se přihláška na volejbal pro studenty nevy-
plňuje!

Zdravotnický kroužek /od 3. do 9. třídy/
vedoucí: Andrea Pacáková
Naučíte se poskytovat první pomoc – jak postupovat při ohro-
žení života, při úrazech a náhlých zdravotních problémech.
Účast na dětských soutěžích Českého červeného kříže. Krou-
žek povede zdravotní sestra dětské chirurgie FN HK Andrea
Pacáková.
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název kroužku                                               den schůzky  čas schůzky             vedoucí kroužku                      místo schůzky
Pohybový                                                           Pondělí      13.30–14.30         Veronika Andrýsová,                      tělocvična
                                                                                                                                 Martin Ivan
DER, DIE, DAS – baví nás!                              Pondělí      13.00–14.00               Ilona Vlčková                               DDM
(5.–6. třída – začátečníci)
Atypické sportovní aktivity                               Pondělí      16.00–18.00             Tomasz Raszka                           tělocvična
DER, DIE, DAS – baví nás! (7.–9. třída)          Pondělí      14.00–15.00               Ilona Vlčková                               DDM
Florbal – dívky                                                  Pondělí      14.30–16.00             Tomasz Raszka                           tělocvična
Atypické sportovní aktivity                               Pondělí      16.00–18.00             Tomasz Raszka                           tělocvična
Stolní tenis                                                          Úterý        15.00–16.00             Tomasz Raszka                           tělocvična
Basketbal                                                             Úterý        16.00–17.00             Tomasz Raszka                           tělocvična
Roztleskávačky IRIS (10–15 let)                        Úterý        16.30–18.30            Lenka Čuperková                            DDM
Keramika a výtvarné činnosti I.                         Středa       12.45–14.15           Jarmila Dürrerová               ZŠ (učebna keramiky)
Počítač a internet                                                Středa       12.30–14.30               Milan Marek                       ZŠ (učebna VT2)
Šikulka a minivařeníčko                                     Středa       13.00–14.30            Ivana Špryňarová                             DDM
Florbal I. (1.– 3. třída)                                        Středa       13.15–14.45   Tomasz Raszka, Martin Ivan                tělocvična
Matematika pro bystré hlavy  (9. třída)              Středa       13.20–14.50          Kateřina Hronešová              ZŠ (9. třída) od 11. 9.
ANAX – přírodovědný kroužek                         Středa       14.00–16.00             Tomáš Hlaváček             ZŠ (přírodovědná učebna)
                                                                                                                                                                        nebo Obora – od 4. 9.
Sportovní střelci                                                 Středa       14.00–19.00    Martin Vohnout, Jana Tichá       ZŠ (střelecká učebna)
Keramika a výtvarné činnosti II.                        Středa       14.20–15.50           Jarmila Dürrerová               ZŠ (učebna keramiky)
LEGO roboti                                                       Středa       14.30–16.30               Milan Marek                       ZŠ (učebna VT2)
Florbal II. (4.–5. třída)                                        Středa       14.45–16.15   Tomasz Raszka, Martin Ivan                tělocvična
Hry stokrát jinak                                                 Středa       15.30–16.30             Jana Zapadlová                        školní družina
TLAPKY – kynologický kroužek                      Středa       16.00–17.30             Edita Labíková,                   Útulek psů Tlapky
                                                                                                                           Kristýna Labíková                         od 11. 9.
Florbal III. (6.–9. třída)                                      Středa       16.15–18.00   Tomasz Raszka, Martin Ivan                tělocvična
Sportovní lezení I.                                              Středa       16.30–17.30  Eva Greplová, Jakub Drbohlav    Kulturní dům Černožice
Sportovní lezení II.                                             Středa       17.30–18.30  Eva Greplová, Jakub Drbohlav    Kulturní dům Černožice
Anglický jazyk – dospělí – pokročílí                 Středa       17.30–19.00           Radmila Dolanská                            DDM
Anglický jazyk – dospělí – mírně pokročilí       Středa       19.00–20.30           Radmila Dolanská                            DDM
Víš si rady s češtinou? (9. třída)                        Čtvrtek      14.50–15.50          Renata Voženílková              ZŠ (9. třída) od 12. 9.
Atletika pro nejmenší I. (1.–3. třída)                 Čtvrtek      15.00–16.00                Martin Ivan                              tělocvična
Rybářský kroužek                                              Čtvrtek      15.30–16.30                David Bárta,                                DDM
                                                                                                                          Miroslav Charousek
Zdravotnický kroužek                                       Čtvrtek      15.30–17.00           Andrea Pacáková                             DDM
Atletika pro nejmenší II. (4.–5. třída)                Čtvrtek      16.00–17.00                Martin Ivan                              tělocvična
Roztleskávačky Berušky (6–10 let)                   Čtvrtek      16.30–18.30            Lenka Čuperková                            DDM
Volejbal (pro 7.–9. třídu a pro studenty)            Čtvrtek      18.00–19.00            Bohumil Valášek                         tělocvična
Malá kopaná                                                        Pátek        13.00–14.30               Karel Zemek                             tělocvična
Sportovní střelba z malorážových zbraní            Pátek        14.00–15.30     Václav Klimeš, Petr Krejčí           Střelnice od 13. 9.
Střelecký                                                             Pátek        14.30–16.00   Aleš Šob, Miroslav Charousek,          ZŠ nebo střelnice
                                                                                                                       Jana Tichá, Lukáš Tichý
Badminton I. (4.–6. třída)                                   Pátek        14.30–16.00   Aleš Šob, Simona Dostálová                tělocvična
STREET DANCE                                               Pátek        16.30–18.00         Tereza Semeráková,                          DDM
                                                                                                                            Kristýna Valešová
Roztleskávačky IRIS (10–15 let)                        Pátek        16.30–18.30            Lenka Čuperková              Kulturní dům Černožice 
                                                                                                                                                                    – v pátek pouze do prosince,
                                                                                                                                                                     od ledna pouze ÚT v DDM
Badminton II.(7.–9. třída+SŠ)                            Pátek        16.00–17.30   Aleš Šob, Simona Dostálová                tělocvična
Volejbal (pro 7.–9. třídu a pro studenty)            Neděle      20.00–21.00            Bohumil Valášek                         tělocvična

ROZVRH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, Palackého 205, 503 03 Smiřice, tel. 495 422 816

www.ddm.mestosmirice.cz • www.zs.mestosmirice.cz
Aleš Šob – tel. 604 954 153, Tomasz Raszka – tel. 604 655 437, Martin Ivan – tel. 604 629 920, 

Jana Klikošová – tel. 733 577 720     
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Vážení rodiče,
podle Školského zákona jsme povinni mít od Vás některé osobní údaje dítěte, jsou to údaje uvedené na přihlášce do zájmových
kroužků a jsou uloženy v matrice DDM (jméno a příjmení, datum narození, státní občanství a místo trvalého pobytu dítěte). Další
údaje nám můžete nebo nemusíte poskytnout.
V souvislosti s ochranou osobních údajů (GDPR) si Vás dovoluji požádat o vyplnění níže uvedeného dokumentu. Je to souhlas se
zpracováním dalších osobních údajů, které právě již nemusíte poskytnout.
PROSÍM, pokud k tomu nemáte naprosto zásadní důvody, abyste nám důvěřovali a dali nám souhlas ve všech oblastech. Níže je
podrobně uvedeno, kdy a proč tyto údaje potřebujeme a využijeme je jen v nezbytných případech. Telefonní čísla a emailové adresy
zejména vedoucím kroužků usnadňují komunikaci s Vámi při řešení nenadálých situací (změna termínu kroužku, úraz, zpoždění
příjezdu z akce, sdělení důležité informace, apod.). Také Vás informujeme o aktuálních příležitostných akcích pořádaných pro Vaše
děti. Elektronicky již budeme zprávy rozesílat pouze tak, aby Váš email byl skrytý pro ostatní adresáty. Fotografie a úspěchy dětí
naopak zveřejňujeme rádi, děti se na fotky z akcí, soutěží a táborů velice těší a myslím, že potěší i Vás, rodiče. Také s radostí zve-
řejňujeme výsledkové listiny soutěží, kde naše děti dosáhly úspěchů!
Například na střeleckém kroužku si občas uspořádáme vlastní závody o drobné ceny, nedokážeme si představit situaci, že bychom
úspěšné dítě dekorovali zvlášť, mimo ostatní děti, protože se nemůže fotit. Naopak pořízená fotografie uschovaná na památku může
zaznamenat mimořádný zážitek v životě dítěte.
Vaše údaje a údaje dětí pečlivě v DDM chráníme. Vždy jsme to tak dělali i před účinností směrnice o ochraně osobních údajů
(GDPR) podle dřívějšího zákona o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.).

PROSÍM, vyplňte tento dotazník s rozvahou ve prospěch Vašich děti. DĚKUJI a přeji Vám úspěšný nový školní rok!

Aleš Šob, DDM Smiřice

Dům dětí a mládeže, Palackého 205, 503 03 Smiřice

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je Dům dětí a mládeže, Palackého 205, 503 03 Smiřice, 

IČ 62695380 uvádím níže v tabulce,
zda POSKYTUJI nebo NEPOSKYTUJI souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte nebo zákonného zástupce:

Zákonný zástupce dítěte: Dítě (subjekt údajů):

Jméno a příjmení: ....................................................................... Jméno a příjmení: ..........................................................................

Datum narození: ......................................................................... Datum narození:.............................................................................

Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty následující informace:

– Kontaktní údaje správce: Dům dětí a mládeže, Smiřice
doručovací adresa: Palackého 205, 503 03 Smiřice
adresa datové schránky: a7qkjyp
telefon: +420 495 422 816
e-mail: ddm@mestosmirice.cz

– Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
titul, jméno, příjmení: Ing. Marek Jakubský
e-mailová adresa: marek.jakubsky@csystem.cz
telefon: 602 788 776

– Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném
před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat písemným prohlášením adresovaným:
• na doručovací adresu správce
• datovou zprávou do datové schránky správce
• osobně správci na jeho doručovací adrese v provozní době: 7.30–12.00 a 13.00–16.00 hodin v pracovní den
• e-mailem z e-mailové adresy, která je předmětem tohoto souhlasu

– Osobní údaje jsem poskytl(-a) dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem pro plnění
právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě nebude mít
žádné právní ani jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu, než je můj
souhlas.

– Mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,
a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

– Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.

– Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

– Byl(-a) jsem rovněž upozorněn(-a), že informace podle 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
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) budou k dispozici od 25. 5. 2018 v provozní době organizace u ředitele DDM a na
webových stránkách správce www.ddm.mestosmirice.cz.
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Přehled osobních údajů pro poskytnutí/neposkytnutí konkrétních souhlasů

1vybrané zakroužkujte
V případě potřeby uveďte připomínku, vyjádření k uvedenému přehledu:

Ve Smiřicích, dne: ……………..…… Podpis zákonného zástupce dítěte: ……………………………………………………

OSOBNÍ ÚČEL DOBA PŘÍJEMCI Dávám 
ÚDAJ ZPRACOVÁNÍ POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH SOUHLAS

SOUHLASU ÚDAJŮ ANO NE

Zdravotní 1. Pro účel neodkladné návštěvy lékaře – úraz, po dobu poskytovatelé 
pojišťovna nemoc  (např. na letním táboře) členství zdravotních

dítěte 2. při finančním plnění pojišťovny za školní úraz (bolestné) v DDM služeb, 
Rodné číslo 3. při zajištění pojištění léčebných výloh při akci v zahraničí pracovníci

ANO1 NE1

dítěte (např. na pozvání do družebního města Boguszów-Górce) pojišťovny
TYTO ÚDAJE ZÍSKÁME POUZE V PŘÍPADĚ ÚČASTI 

NA TÁBOŘE, PŘI ÚRAZE NEBO PŘI CESTĚ 
DO ZAHRANIČÍ – jinak je nepotřebujeme.

Jméno 1. při prezentaci úspěchů dítěte v soutěžích apod.  (web, média apod.) po dobu děti, 
a příjmení 2. prezentace výrobků dětí (výstavy, výzdoba DDM) členství zaměstnanci 

dítěte JE NÁM VELKOU RADOSTÍ PREZENTOVAT ÚSPĚCHY v DDM DDM, rodiče,
ANO1 NE1

VAŠICH DÉTÍ – věříme, že i Vás, rodiče, to velmi potěší veřejnost,
média a jejich 

odběratelé

Jméno 1. při účasti dítěte na akci hrazené z dotace (KÚ, EU apod.) po dobu poskytovatelé
a příjmení TYTO ÚDAJE ZÍSKÁME POUZE, POKUD JE AKCE členství dotace

ANO1 NE1

dítěte DOTOVÁNA A POSKYTOVATEL VYŽADUJE SEZNAM v DDM
ZÚČASTNĚNÝCH DÉTÍ

Fotografie, Prezentace činnosti DDM (kroužky, akce, tábory apod.) po dobu veřejnost, 
audio záznam, JE NÁM VELKOU RADOSTÍ PREZENTOVAT ÚSPĚCHY členství zřizovatel školy, 

ANO1 NE1

videozáznam VAŠICH DÉTÍ – věříme, že i Vás, rodiče, to velmi potěší v DDM média a jejich 
dítěte odběratelé

Číslo V případě provedení bezhotovostní platby kroužků po dobu účetní, ředitel, 
bankovního a akcí DDM apod. členství peněžní ústavy

ANO1 NE1

účtu rodiče ČÍSLO ÚČTU ZÍSKÁME POUZE PŘI VAŠÍ v DDM
DOBROVOLNÉ PLATBĚ NA ÚČET DDM

E-mail rychlý způsob komunikace vedoucího kroužku s rodiči po dobu zaměstnanci 
rodiče aktuální nabídka akcí DDM pro děti členství DDM

EMAIL ZÍSKÁME POUZE POKUD HO UVEDETE v DDM ANO1 NE1

NA PŘIHLÁŠKU NEBO NÁM POŠLETE 
EMAILOVOU ZPRÁVU

Telefonní rychlý způsob komunikace vedoucího kroužku s rodiči po dobu zaměstnanci 
číslo rychlý způsob aktuálního informování rodičů v době, když jsou děti členství DDM

rodiče na akci s DDM (např. zpoždění vlaku apod.) v DDM
ANO1 NE1

TELEFONNÍ ČÍSLO ZÍSKÁME, POUZE POKUD HO 
UVEDETE NA PŘIHLÁŠKU NEBO NÁM SAMI 

ZATELEFONUJETE

Třída, Tuto infomaci potřebujeme pro správné zařazení dítěte po dobu zaměstnanci 
ročník školní do příslušné věkové skupiny. členství DDM

docházky TŘÍDU A ROČNÍK ZÍSKÁME POUZE POKUD HO v DDM
ANO1 NE1

UVEDETE NA PŘIHLÁŠKU 

Jméno, Poskytnutí údajů ubytovatelům (např. letní tábor) nebo dopravcům po dobu poskytovatelé 
příjmení, či organizátorům sportovních, kulturních a společenských akcí členství ubytování, 

adresa (např. pro poskytnutí hromadných slev) v DDM dopravy, 
trvalého TYTO ÚDAJE ZÍSKÁME POUZE Z PŘIHLÁŠKY jež bude dítě ANO1 NE1

pobytu, V PŘÍPADĚ ÚČASTI DÍTĚTE NA TÁBOŘE NEBO AKCI na akci DDM 
datum využívat

narození 
dítěte
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