 Kroužky zahajují svou činnost v týdnu od 25. 9. 2017 a končí poslední týden
v květnu 2018.
 Podepsanou přihlášku doneste nebo pošlete (na výše uvedenou adresu) do KZČDM
nejpozději do pondělí 18. 9. 2017
 O termínu první schůzky budou děti ZŠ Mládežnická informovány šk. rozhlasem
a na nástěnkách. Děti 1.-3. tř., děti a mládež z ostatních škol budou na první schůzku
pozváni písemně. Při odevzdání přihlášky po termínu, si každý účastník musí zjistit
termín 1. a dalších schůzek sám. Na tuto schůzku si přinesou přezůvky.
 Rodiče svým podpisem souhlasí
s účastí svého dítěte v kroužku
a zavazují se uhradit školné.
 Školné v plné výši je nutné uhradit do 16. 11. 2017. Pokud nebude školné
do tohoto termínu uhrazeno, bude přihláška k zájmové činnosti automaticky
považována za zrušenou a nebude umožněna účast na dalších schůzkách
zájmového útvaru. Školné uvedené u jednotlivých zájmových útvarů je částka za
celý školní rok 2017-2018.
 Všechny další finanční příspěvky (uvedené s * u jednotlivých zájmových útvarů)
jsou vybírány sportovními sdruženími, která zajišťují účast jednotlivých sportovců
v oficiálních soutěžích sportovních svazů. Na jejich výši nemáme vliv a uvádíme
je jen orientačně vč. názvu organizace.
 Jestliže se dítě přihlásí do kroužku, který navštěvovalo v minulém roce,
musí mít opět řádně vyplněnou přihlášku!
 Do každého kroužku či kurzu musí být vyplněna samostatná přihláška.
 Přihlašovaným je vždy dítě. Toto upozornění se týká zejména zájmových útvarů,
jejichž činnosti se účastní děti společně se svými rodiči (cvičení rodičů s dětmi, …).
 Pokud na základě vlastního rozhodnutí a bez uvedení závažného důvodu přestane
dítě do zájmového kroužku či kurzu docházet, nebude mu školné vráceno!
 Za závažné porušení povinností stanovených vnitřním řádem může být člen
ze zájmového kroužku vyloučen. O tomto rozhodnutí jsou rodiče informováni
prostřednictvím pracovníků KZČDM.
 Přesné termíny schůzek jednotlivých kroužků budou upřesněny později
dle počtu přihlášených.

Informace v KZČ“Eldorádo“ na výše uvedené adrese,
na tel. č. 499 859 956, 731 106 065
nebo na e-mailové adrese eldorado@zsmltu.cz .

JAZYKOVÉ KROUŽKY
ANGLIČTINA HROU
Základy cizího jazyka zábavnou a hravou formou.

1. tř.

700,- Kč

18 - … let

1.250,- Kč

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ – mírně pokročilí
Bude zadán vstupní test pro zařazení do skupin.

Pokračování s Katkou!

(40 h. kurz)

VÝPOČETNÍ TECHNIKA - POČÍTAČE
ROBOHRÁTKY
Roboti, 3D-tiskárna, lego stavebnice, základy programování, hrátky
s moderními aplikacemi, …

4. - 5. tř.

800,- Kč

3D MODELOVÁNÍ
Láká tě studium na průmce? Chceš navrhovat 3D modely? Přihlas
se na náš nový kroužek.
Naučíme tě základy práce se softwarem, který je volně dostupný, ale
třeba také se SolidWorks, nejúspěšnějším strojírenským 3D CAD
systémem na českém trhu
Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ 14:00 - 15:00 hod.

8. - 9. tř.

800,- Kč

TURISTIKA, PŘÍRODOVĚDA A OSTATNÍ
HASIČSKÝ KROUŽEK
Seznámení s hasičskou technikou, rozvoj fyzické kondice, příprava a
účast na soutěžích
Schůzky budou probíhat v hasič. zbrojnici v HSM – v zimě
v tělocvičně ZŠ Ml.

1. - 9. tř.

500,- Kč

1. tř. - mládež

500,- Kč

5. tř. - mládež

500,- Kč

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
Základy rybolovu, příprava ke zkouškám k získání rybářského lístku,
rozvoj znalostí a dovedností, účast na soutěžích.
Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ 16:00 - 18:00 hod.

STŘELCI
Střelba ze vzduchové pušky a pistole, rozvoj střeleckých dovedností,
účast v soutěžích.
Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ 17:00 - 18:00 hod.
1.schůzka v pondělí 2. 10. 2017 (sraz u vchodu na 1.stupeň ZŠ Ml.
v 17:00)

SPORT A TĚLOVÝCHOVA
KOPANÁ
Kroužky jsou vedeny trenéry fotbalového oddílu MFK Trutnov
a členové kroužků se zařazují do mládežnických družstev
tohoto oddílu, hrajícího nejvyšší fotbalovou soutěž.
Bude proveden výběr a následné rozdělení do několika kategorií!
Pravidelné termíny tréninků záleží na kategorii, do které je hráč
zařazen.

chlapci
1. - 5. tř.

500,- Kč

dívky
1. - 9. tř.

500,- Kč

1. - 5. tř.

800,- Kč

1. - 3. tř.

600,- Kč

4. - 7. tř.

600,- Kč

2. tř. - mládež

700,- Kč

dívky
1. – 9. tř.

600,- Kč

4. – 9. tř.

600,- Kč

*U registrovaných hráčů příspěvky dle MFK TU

DÍVČÍ KOPANÁ – přípravka
Zapojení do soutěže v rámci MFK Trutnov.
*U registrovaných hráček příspěvky dle MFK TU

MINI JUMPING
Rozvoj fyzické zdatnosti, pružnosti a ohebnosti na trampolínkách.

SPORŤÁČEK
Všestranný rozvoj dítěte za pomoci různých her a náčiní.

VYBÍJENÁ
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.
Dle počtu a věku přihlášených může být rozděleno do dvou skupin.
Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ odpoledne.

KARATE – začátečníci i pokročilí
Rozvoj fyzické zdatnosti a umění sebeobrany.
Pravidelné schůzky v ÚTERÝ
a ve ČTVRTEK 17:00 - 19:00 hod.
1.schůzka v úterý 3. 10. 2017 (sraz u vchodu do tělocvičen ZŠ Ml.
v 17:00)

SOFTBALL
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry. Účast na domácích
i mezinárodních turnajích pod hlavičkou SK Trutnov HSM.
Pravidelné schůzky v ÚTERÝ
a ve ČTVRTEK 16:00 - 18:00 hod.
1.schůzka v úterý 31. 10. 2017 (sraz u vchodu do tělocvičen ZŠ Ml.
v 16:00)

HEJBNI KOSTROU
Na kroužku si zahrajeme to, na co budeme mít zrovna chuť a náladu
– vybíjenou, fotbal, florbal, kinball, frisbee, lakros, … Nebudeme
dbát na kvalitu našich výkonů, ale na radost z pohybu.
Dle počtu a věku přihlášených může být rozděleno do dvou skupin.
Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ odpoledne.

SPORT A TĚLOVÝCHOVA
FLORBAL – PŘÍPRAVKA
Seznámení s pravidly a základy hry. Rozvoj fyzické kondice
a zdokonalování hry.
Pravidelné schůzky ve STŘEDU 13:30 - 15:00 hod.

dívky a chlapci

1. – 3. tř.

700,- Kč

FLORBAL – DÍVKY

DÍVKY
nar. 2003/2006

700,- Kč

Seznámení s pravidly a základy hry. Rozvoj fyzické kondice
a zdokonalování hry.

FLORBAL – ELÉVOVÉ
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.
Prav. schůzky neregistrovaných v PONDĚLÍ 13:30 - 15:00 hod.
*Další fin. příspěvky jsou vybírány pouze od registrovaných hráčů
účastnících se oficiálních soutěží (členové docházející pouze na zájmový
kroužek platí jen školné) – v částkách je započítáno školné:
- registrovaní členové narození 2006/2007 ~ 2.000,-Kč/rok
DTJ Trutnov (IČ 43463045)

DÍVKY
nar. 2006
a mladší
CHLAPCI
nar. 2007
a mladší

700,- Kč

FLORBAL – MLADŠÍ ŽÁCI
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.
Účastníci budou rozděleni do několika skupin dle věku
a pokročilosti.
Pravidelné termíny tréninků záleží na skupině, do které je hráč
zařazen.
*Další fin. příspěvky jsou vybírány pouze od registrovaných hráčů
účastnících se oficiálních soutěží (členové docházející pouze na zájmový
kroužek platí jen školné) – v částkách je započítáno školné:
- registrovaní členové narození 2005/2006 ~ 2.200,-Kč/rok
DTJ Trutnov (IČ 43463045)

dívky a chlapci
nar. 2005/2006

700,- Kč

dívky a chlapci
nar. 2003/2004

700,- Kč

chlapci
nar. 1999/2002

800,- Kč

FLORBAL – STARŠÍ ŽÁCI
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.
Účastníci budou rozděleni do několika skupin dle věku a
pokročilosti.
Pravidelné termíny tréninků záleží na skupině, do které je hráč
zařazen.
*Další fin. příspěvky jsou vybírány pouze od registrovaných hráčů
účastnících se oficiálních soutěží (členové docházející pouze na zájmový
kroužek platí jen školné) – v částkách je započítáno školné:
- registrovaní členové narození 2003/2004 ~ 3.500,-Kč/rok
DTJ Trutnov (IČ 43463045)

FLORBAL – DOROST a JUNIOŘI
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.
Účastníci budou rozděleni do několika skupin dle věku a
pokročilosti.
Pravidelné termíny tréninků záleží na skupině, do které je hráč
zařazen.
U „nováčků“ z řad mládeže od 15 let bude proveden výběr!
*Další fin. příspěvky jsou vybírány pouze od registrovaných hráčů
účastnících se oficiálních soutěží (členové docházející pouze na zájmový
kroužek platí jen školné) – v částkách je započítáno školné:
- registrovaní členové narození 1999/2002 ~ 4.000,-Kč/rok
DTJ Trutnov (IČ 43463045)

VÝTVARNÉ, RUKODĚLNÉ A SPOLEČENSKÉ
AKTIVITY
ŠIKULKY
Základy výtvarných technik, práce s papírem, stříhání, lepení, …

1. - 2. tř.

600,- Kč

dívky
od 4. tř.

500,- Kč

ženy
18 - … let

500,- Kč

3. tř. - mládež

700,- Kč

18 - … let

1.500,- Kč

18 - … let

1.500,- Kč

PALIČKOVÁNÍ
Zhotovení tradiční i netradiční paličkované krajky, ozdob, obrázků
a oděvních doplňků.
1.schůzka ve středu 4. 10. 2017 (sraz u vchodu na 2.stupeň ZŠ Ml.
v 16:00).
Pravidelné schůzky 2x za měsíc ve STŘEDU 16:00 - 18:00 hod.

PALIČKOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
Zhotovení tradiční i netradiční paličkované krajky, ozdob, obrázků
a oděvních doplňků.
1.schůzka ve středu 4. 10. 2017 (sraz u vchodu na 2.stupeň ZŠ Ml.
v 16:00).
Pravidelné schůzky 2x za měsíc ve STŘEDU 16:00 - 20:00 hod.

KERAMIKA
Práce s hlínou, výroba drobné keramiky, glazování.
Zájemci budou dle věku a dovednosti rozděleni do skupin.
1. informativní schůzka ve středu 4. 10. 2017 (sraz u vchodu
na 2.stupeň ZŠ Ml. v 16:00).
Nevhodné pro alergiky na prach a roztoče!!!

KURZ KERAMIKY PRO DOSPĚLÉ - začátečníci
Práce s hlínou, výroba drobné keramiky, glazování.
1. schůzka v úterý 3. 10. 2017 (sraz u vchodu na 2.stupeň ZŠ Ml.
v 16:00).
Nevhodné pro alergiky na prach a roztoče!!!

(35 h. kurz)

KURZ KERAMIKY PRO DOSPĚLÉ - pokročilí
Práce s hlínou, výroba drobné keramiky, glazování.
1. schůzka v úterý 10. 10. 2017 (sraz u vchodu na 2.stupeň ZŠ Ml.
v 16:00).
Nevhodné pro alergiky na prach a roztoče!!!

SEDMIKRÁSKY – DIVADELNÍ KROUŽEK
Činohra, jevištní projev, práce s textem.
Pohádky a drobné divadelní hry.
Pravidelné schůzky v PÁTEK odpoledne cca od 15:30 – 17:30.
KUCHTÍK
Základy vaření pro nejmenší
1. INFORMATIVNÍ schůzka v úterý 26. 9. 2017
(sraz u vchodu na 1.stupeň ZŠ Ml. v 15:00).

1. - 6. tř.

(35 h. kurz)

Stávající členové
mohou
pokračovat!

500,- Kč

1. - 3. tř.

600,- Kč

TANEČNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY
REBELS TEAM – AKROBATICKÝ ROKENROL
Výuka akrobatického rokenrolu ve formacích a párech.
Pravidelný termín tréninku záleží na skupině,
do které je tanečník zařazen.

6 let – mládež

800,- Kč

*Další fin. příspěvky: 100,-Kč/měsíčně „přípravka“,
ostatní 200,-Kč/měsíčně (cestovné, oblečení, hudba,…)
www. rebelsteam.cz
REBELS TEAM – HIP-HOP, R’n’B, Street Dance
Tanec v rytmu Hip-Hop, R’n’B a Street Dance.
Pravidelný termín tréninku záleží na skupině,
do které je tanečník zařazen.

6 let – mládež

800,- Kč

*Další fin. příspěvky: 200,-Kč/měsíčně (cestovné, oblečení,
hudba,…)
www. rebelsteam.cz
REBELS TEAM – ZUMBA/AEROBIK
Výuka zumby s prvky aerobiku a tanec v jejích rytmech.
Pravidelný termín tréninku záleží na skupině,
do které je tanečník zařazen.

od 4 let

800,- Kč

*Další fin. příspěvky: 200,-Kč/měsíčně (cestovné, oblečení,
hudba,…)
www. rebelsteam.cz
DRAK AND ROLL – akrobatický rokenrol
Výuka akrobatického rokenrolu ve formacích a párech.
Pravidelné tréninky 2 – 3x v týdnu.

8 – 25 let

800,- Kč

www. drakandroll.cz

PŘIHLÁŠKA

do zájmového útvaru – šk. rok 2017/2018
KZČDM „Eldorádo“ při Základní škole, Mládežnická 536, Trutnov

ZÁJMOVÝ ÚTVAR

/KROUŽEK, ODDÍL, KLUB/:

Jméno a příjmení
účastníka:

Rodné číslo:

Státní příslušnost:

Zdravotní pojišťovna:

Škola:

Třída:

Adresa trvalého bydliště:

Dítě má toto zdravotní
znevýhodnění:

Jméno a příjmení
otce:

telefon:

Jméno a příjmení
matky:

telefon:

Kontaktní e-mail:*
*E-mailovou adresu pište čitelně – zkoušení X možných variant u naškrábaného e-mailu značně zdržuje!

Prohlášení zákonného zástupce:
Potvrzuji správnost výše uvedených údajů a prohlašuji, že jsem se seznámil se všemi údaji v příloze
přihlášky.
Souhlasím s přepravou svého dítěte školním autem v případě účasti na sportovních utkáních, soustředěních,
kulturních akcích či z důvodu zajištění bezodkladné zdravotní péče.

Dne:

Podpis účastníka ZÚ

Podpis rodičů
(zákonného zástupce)

KZČDM „Eldorádo, ZŠ Mládežnická 536, Trutnov, tel.: 499 859 956, eldorado@zsmltu.cz, www.zsmltu.cz
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PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU
Organizační informace


Podepsané přihlášky musí být doručeny do KZČDM nejpozději do 18. září 2017.



Jestliže chce dítě navštěvovat stejný ZÚ, který navštěvovalo v minulém roce, musí mít opět řádně vyplněnou přihlášku! Do každého ZÚ musí být
vyplněna samostatná přihláška!



Rodiče svým podpisem souhlasí s účastí svého dítěte v ZÚ a zavazují se uhradit školné.



ZÚ zahajují svou činnost v týdnu od 25. září 2017 a končí poslední týden v květnu 2018.



O termínu první schůzky budou děti ZŠ Mládežnická informovány školním rozhlasem a na nástěnkách. Děti z 1.- 3. tříd, děti a mládež z ostatních škol
budou na první schůzku pozvání písemně (papírová pozvánka nebo e-mail) či telefonicky. Proto je nutné tyto údaje na přihlášce vyplnit!



Školné v plné výši je nutné uhradit do 16. 11. 2017. Nebude-li školné uhrazeno do tohoto termínu, bude přihláška automaticky
považována za zrušenou a nebude umožněna účast na dalších schůzkách zájmového útvaru. Školné je diferencováno podle nákladů na
činnost a podle nákladů souvisejících s provozem ZÚ.



Všechny další finanční příspěvky vybírané vedoucími ZÚ nad výši školného slouží jednotlivým kroužkům na úhradu dalších nákladů na svoji činnost
(registrace svazům, členské známky, …). Tyto další příspěvky budou rodičům vyúčtovány vedoucími jednotlivých ZÚ.






































Práva a povinnosti KZČDM „Eldorádo“
Zajišťuje podmínky pro bezpečný a zdraví neohrožující průběh zájmového vzdělávání členů ZÚ1) V případě že, se členu ZÚ stane úraz v průběhu
2)
zájmového vzdělávání, je postupováno podle .
Všichni členové zájmových útvarů jsou pojištěni proti úrazu.
Pokud schůzka ZÚ odpadne, musí být účastník s touto změnou včas seznámen. Účastníci, kteří nenavštěvují ZŠ Mládežnická a děti navštěvující
1. - 2. třídy na ZŠ Ml., jsou informování formou SMS nebo e-mailu. Všichni ostatní žáci ZŠ Ml. jsou informováni školním rozhlasem.
KZČDM je povinen shromažďovat a archivovat osobní data členů ZÚ za účelem školní matriky 3)4)5).
Osobní data účastníka ZČ jsou užívána jen pro potřebu KZČDM6).
KZČDM si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu nebo místa konání ZÚ.
V případě závažného porušení vnitřního řádu může být účastník ZČ na základě rozhodnutí ředitele školy ze zájmové činnosti vyloučen. V tomto případě
se nevrací alikvotní část školného.
KZČDM nenese odpovědnost za ztrátu cenností (mobily, přehrávače, peníze, šperky).
V době školních prázdnin a státních svátků si vyhrazuje právo uzavřít provoz ZÚ.
Propagovaný ZÚ nebude otevřen v případě nízkého počtu přihlášených zájemců. V tomto případě budou zákonní zástupci účastníka informováni o
řešení této situace (zrušení ZÚ, sloučení se ZÚ pořádaným jinou organizací).
Vyhrazuje si právo člena ZÚ fotografovat při činnosti, pořizovat videozáznamy s jeho osobou. Tuto dokumentaci použije jako propagační materiál
KZČDM (webové stránky, plakáty, vývěsky apod.).
Vyhrazuje si právo zařadit člena ZÚ do účasti na soutěžích, přehlídkách, vystoupeních na veřejnosti a dalších nepravidelných aktivitách pořádaných
KZČDM „Eldorádo“.
Práva a povinnosti nezletilých účastníků zájmové činnosti
Účastníci ZČ mají právo na zájmové vzdělávání odpovídající jejich možnostem a potřebám.
Mohou se podílet na tvorbě a realizaci nabídky aktivit.
Mohou vyjádřit svůj názor k záležitostem zájmového vzdělávání.
Účastníci ZČ musí řádně docházet na pravidelné schůzky ZÚ.
Jsou povinni dodržovat vnitřní řád KZČDM a ZŠ Mládežnická a předpisy a pokyny KZČDM a ZŠ Mládežnická k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli
seznámeni.
Musí respektovat pokyny pedagogických pracovníků KZČDM vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem.
Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých účastníků ZČ
Mají povinnost donést nebo zaslat vyplněnou přihlášku na adresu KZČDM nejpozději do 18. září 2017.
Mají právo na informace o průběhu zájmového vzdělávání nezletilého účastníka ZČ.
Mají povinnost uhradit školné za zájmové vzdělávání nezletilého účastníka ZČ ve stanoveném termínu.
Jsou povinni umožnit nezletilému členu ZÚ řádné docházení na zájmové vzdělávání a nesou plnou zodpovědnost za cestu dítěte na ZÚ a zpět.
Na vyzvání v e d o u c í K Z Č D M n e b o ředitele ZŠ Mládežnická jsou povinni se osobně zúčastnit případného projednávání závažných otázek, které
se týkají zájmového vzdělávání dítěte (kázeňské přestupky, poškození majetku a další).
Jsou povinni oznamovat KZČDM údaje požadované pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh zájmového vzdělávání nebo bezpečnost
nezletilého, a změny v těchto údajích (zdravotní stav, osobní údaje, změna bydliště).
Práva a povinnosti zletilých účastníků ZČ (žáků a studentů)
Mají povinnost donést nebo zaslat vyplněnou přihlášku na adresu KZČDM nejpozději do 18. září 2017.
Účastníci ZČ mají právo na zájmové vzdělávání odpovídající jejich možnostem a potřebám.
Jsou povinni uhradit školné za zájmové vzdělávání ve stanoveném termínu.
Mají povinnost řádně docházet na zájmové vzdělávání.
Jsou povinni oznamovat KZČDM údaje požadované pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh zájmového vzdělávání nebo
jejich bezpečnost, a změny v těchto údajích (zdravotní stav, osobní údaje, změna bydliště).
Jsou povinni dodržovat vnitřní řád KZČDM a ZŠ Mládežnická a předpisy a pokyny KZČDM a ZŠ Mládežnická k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli
seznámeni.
Musí respektovat pokyny pedagogických pracovníků KZČDM vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem
Mohou se podílet na tvorbě a realizaci nabídky aktivit.
Mohou vyjádřit svůj názor k záležitostem zájmového vzdělávání.

Zásady plateb zájmových útvarů
Školné za pravidelnou činnost v zájmových útvarech (dále jen „ZÚ“) a kurzech se stanovuje v souladu s § 12 vyhl. č. 74/2005 Sb. o zájmovém
vzdělávání.

O přijetí účastníka v zájmovém vzdělávání se rozhoduje na základě písemné přihlášky.

Přihláška do ZÚ je závazná pro školní rok 2017/18.
Způsob úhrady je možný: v hotovosti vedoucímu ZÚ

Školné je celoroční a je nutné ji uhradit do 16. listopadu 2017.

Při neuhrazení úplaty do stanoveného termínu přihláška zaniká a není možná účast na činnosti.
Školné může být sníženo:

Pokud se zájemce přihlásí do ZÚ po 31. lednu, uhradí 50% z celoroční stanovené částky. V tomto případě je školné splatné do 15 dnů od podání
písemné přihlášky.


Odhlášení ze ZÚ je možné písemně s uvedením závažného důvodu. Pokud účastník uhradil celoroční školné, mohou mu být na základě písemné žádosti a
rozhodnutí ředitele ZŠ Mládežnická vráceny ušetřené náklady.
V ostatních případech se školné nevrací.
1) Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 37 014/2005-25 ze dne 22. 12.2005 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných
Ministerstvem mládeže a tělovýchovy
2) Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
3) §28 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon)
4) Zákon č. 499/2004 Sb.,o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
5) Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o
dokumentaci
škol a školských zařízení)
6)§ 5 odst. 2 , 4 zá;kona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
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