
Milé děti, vážení rodiče a přátelé, dostáváte novou přihlášku do kroužků a kurzů 
DDM Strakonice pro školní rok 2020/2021. 

Podrobné informace, kontakty a nabídka jsou na webu: www.ddmstrakonice.cz

✔ Během srpna a září přijímáme přihlášky a od poloviny září probíhají informační schůzky, kde se stanovují termíny 
jednotlivých kroužků a kurzů. Svým podpisem na přihlášce se rodiče zavazují zaplatit zápisné po zahájení kroužku.

✔ Platbu je možné provést platební kartou, hotově, nebo převodem na bank. účet 180704039/0300
✔ Variabilní symbol najdete na webu u vybraného kroužku či kurzu.
✔ V odůvodněných případech může být úplata za kroužek snížena, a to po doložení náležitých dokladů.
✔ V případě, že člen přestane do kroužku či kurzu docházet z vlastního rozhodnutí

nebo je z kroužku vyloučen, úplata se nevrací. 
✔ Osobní údaje na přihlášce jsou zpracovány v souladu s GDPR a právní povinností vedení školní matriky podle §28 

zákona č. 561/2004 (školský zákon). www.ddmstrakonice.cz/ochranaosobnichudaju

Z důvodu šíření nového typu koronaviru COVID19 Ministerstvo zdravotnicví od 11.3.2020 svými nařízeními uzavřelo školy a
školská zařízení, tedy i Dům dětí a mládeže, Strakonice. Následná hygienická opatření ovlivnila provoz organizace natolik,
že pravidelná činnost kroužků a kurzů byla do konce šk. roku 2019/2020 ukončena. Za přísných hygienických podmínek
proběhla pro kroužky řada komunitních setkání, worshopů a projektových dnů, které byly dobrovolné a zdarma. 

Rodičům, kteří uhladili plnou částku za kroužek v 2. pololetí, nabízíme jednu z těchto možností.

ŽÁDOST O PŘENECHÁNÍ/PŘEVOD/VRÁCENÍ/ČÁSTI ŠKOLNÉHO 
ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, z důvodu šíření COVID-19

Podávám přihlášku, částku nepožaduji a přenechávám ve prospěch Domu dětí a mládeže, Strakonice
Podávám přihlášku a žádám o převod části školného na nový školní rok 2020/2021  

        V případě, že chcete požádat o vrácení části školného na bankovní účet a ve školním roce 2020/2021 nebudete 
        navštěvovat zájmový kroužek/kurz DDM Strakonice, vyplňte předepsaný tiskopis „Žádost o vrácení části školného“
        Formulář je ke stažení na webových stránkách www.ddmstrakonice.cz nebo k vyzvednutí v tištěné podobě v DDM.  

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

           PŘIHLÁŠKA                                                                                                       datum přijetí přihlášky

do ZÚ ve školním roce 2020/2021                       
                                                                                                                                 (vyplní pracovník DDM)

název kroužku/kurzu:
     

jméno a příjmení:  rodné číslo: 
                                                                                                                                                                   

bydliště:                        PSČ:  
                                                                                                                                                                                                             

škola:    státní občanství:  
                                                                                                                                                     * toto nevyplňují studenti VŠ a nestudující/dospělí

zdravotní způsobilost: způsobilý omezení:   
                                                           

z kroužku odchází:      sám/a         s doprovodem 

jméno zákonného zástupce:    

bydliště zákonného zástupce:  

telefon:        e-mail:
       

vlastnoruční podpis zákonného zástupce:    

Podpisem stvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé
a že jsem se seznámil/a s vnitřním řádem DDM Strakonice

http://www.ddmstrakonice.cz/ochranaosobnichudaju
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