



PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU
projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021

TRENDY V ODĚVNÍCH MATERIÁLECH A
TECHNOLOGIÍCH
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA: .................................................................................................
DATUM NAROZENÍ: ............................................................................................................
NÁZEV ŠKOLY: ......................................................................................................................
BYDLIŠTĚ ŽÁKA: ..................................................................................................................
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: .............................................................
TEL. KONTAKT NA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: ...............................................................
E-MAIL NA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: ............................................................................

Datum: …………………………………

Podpis žáka: …………………………………………….

Podpis ZZ žáka: ……………………………………….

Zásady ochrany osobních údajů
Vyplněním výše uvedených údajů uděluji souhlas Integrované střední škole živnostenské, Škroupova 13, Plzeň se sídlem Škroupova 13, 301 00 Plzeň, IČ: 00523925,
aby ve smyslu 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR“), coby správce osobních údajů, po
celou dobu účasti žáka v kurzu, jakož i po dobu nezbytně nutnou po ukončení kurzu, ISŠŽ Plzeň spravovala a zpracovávala mnou výše poskytnuté osobní údaje v
rozsahu: jméno a příjmení žáka, datum narození, jméno školy, bydliště, jméno
vzdělávací činnosti a pro potřeby realizace kurzu. Udělený souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů na ISŠŽ Plzeň, jakož i práv spojených se zpracováním osobních údajů a možností jejich uplatnění jsou k
dispozici na https://www.issziv.cz/poverenec

ANOTACE
projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021

Trendy v oděvních materiálech a technologiích (10 x za rok, 3 hodiny)
Žáci si sami navrhnou, vytvoří a odnesou domů několik výrobků, např. batoh, tašku, tričko, sukni, textilní hračku,
interiérové doplňky, šperky. Seznámí se tak s různými textilními materiály, klasickými i nejmodernějšími
(nanomateriály). Vyzkouší si rozdílné textilní techniky, např. šití jednoduchých oděvů, plstění, marcramé,
patchwork, pojagi, aplikace, batika, sítotisk. Některé své návrhy oděvních doplňků zpracují pomocí SW SketchUp
a vytisknou na 3D tiskárně. S realizací jejich návrhů jim budou kromě lektorky pomáhat i žáci naší školy, kteří
studují obor Oděvní a interiérový design.

V případě dalších otázek ohledně kroužku/letního kempu se obracejte na Mgr. Silvii Šatrovou: ssatrova@issziv.cz

