
 
 

 

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM 
Školní klub a Dům dětí a mládeže AG 

Korunní 586/2, Vinohrady, 120 00  Praha 2 
 

PŘIHLÁŠKA  
a matriční list 

do Školního klubu AG a do Domu dětí a mládeže AG 
 pro školní rok 2022/2023  
Matriční list slouží k zaznamenání a aktualizaci osobních údajů. S těmito údaji zachází Arcibiskupské gymnázium 
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a jsou podle § 28, odst. 2 školského zákona použity pro účely školní matriky. 
po vyplnění zákonným zástupcem žáka odevzdat lektorovi kroužku, nejpozději do 15. září 2022 
  

Jméno a příjmení účastníka kroužku:  
 

Název kroužku: 

Datum a rok narození: E-mail žáka: 
 

Státní občanství: 

Místo trvalého bydliště: 
 

Tel. žáka: 

Dítě / žák / student / zaměstnanec 
(zakroužkujte) 

název zařízení / školy / zaměstnavatele: 
 

Zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění žáka*:  
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce/plnoletého účastníka, kontaktní adresa, e-mail, telefon.: (je-li odlišné 
od výše uvedené) 
 
 
1) Prohlašuji, že veškeré mnou uváděné údaje jsou pravdivé 
2) Prohlašuji, že jsem se seznámil se školním řádem. 
3) Souhlasím se zveřejňováním fotografií z kroužků i jeho výjezdů, záznamů vystoupení či zveřejnění dokumentace činnosti v kroužku 
(včetně výtvarných děl účastníkem označených) ve školní Ročence, ve výroční zprávě, na školním webu, na školních nástěnkách, školním 
facebooku a instagramu, případně v dalších propagačních materiálech školy. (přičemž na webových stránkách školy, facebooku a instagramu 
nebude účastník vůbec označen)  
souhlasím s uveřejňováním fotografií z akcí kroužku a v případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny. Tím se nevzdávám práva 
požadovat bezodkladné zablokování či odstranění informace, fotografie či záznamu týkajících se osoby žáka, které zveřejňovat nechce, ani 
práva udělený souhlas v souladu s právními předpisy odvolat. 
4) Souhlasím se zpracováním dat poskytnutých v této přihlášce, případně dat předaných jiným způsobem, pro plnění úkolů uložených 
zákonem, a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností spojených s účastí v zájmové vzdělávání. 
5) Beru na vědomí: 
Žák se stává účastníkem kroužku po odevzdání přihlášky a uhrazení platby.  
Platba za kroužek na celý školní rok se hradí do 15. 9. 2022 (žáci prim do 30.9.2022) na účet číslo 304547021/0100 s variabilním 
číslem 200 a jménem dítěte v poznámce. 
Nebude-li platba uhrazena nejpozději do měsíce od přihlášení žáka, nebude mu umožněno dále kroužek navštěvovat. 
Při odhlášení žáka z kroužku nevzniká nárok na vrácení platby. 
V případě neotevření nebo zrušení kroužku vrací škola platbu na základě žádosti o vratku. 
Kroužek bude otevřen při minimálním počtu pěti účastníků. Při nižším počtu je stanoven speciální příplatek 1000,- Kč/os/rok pro otevření 
nenaplněného kroužku. 
Ceny kroužků jsou stanoveny na základě plánované časové dotace kroužku a mohou být upraveny během prvního měsíce, pokud na základě 
zájmu účastníku a možnostech rozvrhu dojde k nějakým časovým změnám. Informace budou zveřejňovány v rozvrhu kroužků a oznamovány 
lektorem účastníkům kroužku. 
V případech hodných zvláštního zřetele může ředitel AG na základě písemné žádosti rodiče nebo zletilého žáka povolit úpravu platby za 
kroužek. 

 
V Praze dne 
 podpis účastníka / zákonného zástupce: 

 

 Za žáky se zdravotním postižením se považují žáci s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, s vadami řeči, se souběžným postižením 
více vadami, s vývojovými poruchami učení nebo chování, s mentálním postižením a s autismem. 
*Za žáky se zdravotním znevýhodněním se považují žáci zdravotně oslabení, dlouhodobě nemocní a žáci s lehčími zdravotními poruchami 
vedoucími k poruchám učení a chování. 


