Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
Žadatel (zákonný zástupce dítěte):
Základní škola a mateřská škola, Praha 3,
Chelčického 43/2614

Příjmení a jméno:

Žádost přijata dne:

Datum narození:

Číslo jednací:

Trvalé bydliště:

Spisový značka:
Číslo registrační:
Počet listů příloh:

Telefon*)

Spádová oblast

E- mail*)

Sourozenec
ve škole

Datová schránka*)
Adresa pro doručování
písemností
(není-li shodná s adresou trvalého bydliště)

Žádám o přijetí mého dítěte do přípravné třídy na rok 2021/2022.
Dítě:
Příjmení a jméno:
Datum narození:
Trvalé bydliště:

Odklad školní docházky ze dne

číslo jednací (registrační číslo)

Další informace o dítěti *)

Datum:

Podpis zákonného zástupce :...................................................

______________________
*) nepovinný údaj

Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a jeho
prováděcích předpisů, zejména za účelem vedení dokumentace školy a plnění povinností školy v souladu s § 16 školského zákona.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů vyplývá z § 28 školského zákona.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění školní docházky v naší škole. Údaje budou zpracovávány pouze školou jako správcem
osobních údajů a bez souhlasu zákonných zástupců nebudou dále předávány. Subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce má právo
přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i o další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.

Poučení účastníků správního řízení
přijetí ke vzdělávání
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s:
1. vnitřním předpisem pro přijímání dětí k povinné školní docházce,
2. průběhem správního řízení, postavením účastníků správního řízení a lhůtami v nichž mohou účastníci
uplatnit svá práva,
viz www.zschelcickeho.cz)
3. právem nahlížet do spisu.
V

dne
________________________________
podpis zákonného zástupce

Vyjádření školského poradenského zařízení:
Doporučují – nedoporučuji *
Zařazení dítěte ………………………………………………………………do přípravné třídy.
Stručné zdůvodnění:

Datum:
Razítko a podpis:
________________________________________________________________________
*nehodící se škrtněte

