
Základní škola německo-českého porozumění a
Gymnázium Thomase Manna o.p.s.
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Žádost o přijetí do přípravné třídy Základní školy německo-českého porozumění

Žadatel (zákonný zástupce): …………………………………………………………….

Bydliště zákonného zástupce: …………………………………………………………….

Kontakt na zákonného zástupce (tel. / mail):   ………………………………………………

Datová schránka: ……………………………………………………………………………….

Žádost o přijetí do přípravné třídy

(§ 47 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů žádám o:

přijetí žáka/yně na Základní školu německo-českého porozumění, Praha 8,
Chabařovická 1125/4, do přípravné třídy

Jméno dítěte: …………………………………………………………………………………

Rodné číslo:   ……………………………… Datum narození: ………………………………

Státní příslušnost: ……………………………………………………………………………..

Trvalé bydliště:………………………….…………………………………………………….
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Další informace související s přijetím dítěte:

Sourozenec v ZŠNČP (jméno, třída): ………………………………………………

V………………dne ……………………                   ……………………………………..

podpis zákonného zástupce

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  zákoně č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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