Registrační číslo přidělené pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

ŹÁDOST O PŘIJETÍ A ZÁPISNÍ LIST ŽÁKA PRO ŠKOLNÍ
ROK 2020/2021
podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)

Žádám o přijetí mého dítěte:
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo:

Místo narození:

Trvalý pobyt:

Zdravotní pojišťovna:

Státní občanství:

Dětský lékař:

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím ke školnímu vzdělávání bude
vyřizovat zákonný zástupce:……………………………………
Rodinné údaje
Zákonní zástupci

Otec

Matka

Jméno a Příjmení
Bydliště (ulice, PSČ, město)
Mobilní telefon
email
Další kontaktní osoba (pro nečekané situace)
Jméno a Příjmení
Vztah k dítěti

…………………..
podpis

Telefon

Ostatní údaje
Vada řeči
Zdravotní stav/Postižení

Podáním žádosti o přijetí mého dítěte jsem srozuměn/a, že škola zpracovává osobní údaje mého dítěte
obsažené v této žádosti a získané během přijímacího pohovoru či následně po něm, a to
prostřednictvím psychologa, speciálního pedagoga a dalších odborných pracovníků z oblasti
psychologických či sociálních služeb zapojených v rámci prevence sociálně patologických jevů, za
účelem rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a to po dobu 5 let od přijímacího řízení.
V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) mám po dobu
zpracování osobních údajů právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a
doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné
pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány
protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést
námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné
oprávněné důvody pro zpracování, a (vii) podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je v České
republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Dále jsem byl/a poučen/a o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet
do spisu.

Dne……………..

Podpis zákonného zástupce…………………..

