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PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ KEMP  
 

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

 
JAK BÝT PŘED TABULÍ KING! 

 

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
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Jak být před tabulí KING!  
Kemp je určen všem po ukončené minimálně 7. třídě ZŠ, kteří se chtějí zlepšit ve svém mluveném projevu, aby se 
necítili nepříjemně před tabulí či při mluvení před spolužáky. Zaměří se na práci s hlasem, hlasitostí, pauzami, 
emocemi, barvou a tónem. Díky tomu tak žáci budou i lépe přednášet jednotlivé pasáže textu při hlasitém čtení, 
zvyšovat pozornost posluchačů či dramatičnost projevu. Nebude se pracovat jen s hlasem a obsahem sdělení, ale 
naučí se zapojit celé tělo, ruce, oči a vyzkouší si i základní hlasová a improvizační cvičení, která pomáhají zbavit se 
stresu při mluvení před kolektivem. Podmínkou účasti je nadšení a zájem.  

ANOTACE 

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

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

Letní kemp zároveň zajišťuje účastníkům oběd a pitný režim a v rámci projektu Vzdělávání 4.0 je pro žáky 
ZDARMA. 


