Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Správnímu orgánu: Základní škola Osek, okres Teplice
ŽADATEL (dítě)

Jm. a příjmení dítěte: ………………………………....................... Datum narození: ……….……..………
Místo trvalého pobytu: ………………………..…………………………………………….............………..
Doručovací adresa (liší-li se od TP): ………………………..…………………………………............…………
Státní příslušnost: ……………………………………

Cizinci druh pobytu: ………….............…………

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE

Jméno a příjmení ………………………………….................

Datum narození …………………………

Místo trvalého pobytu ……………………………………....…………….
Doručovací adresa .......……………………………………....

tel. ...……………………...

dat. schr.,e-mail …………………….........

(liší-li se od TP)

DRUHÝ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE

Jméno a příjmení ………………………………….............

Datum narození …………………………

Místo trvalého pobytu ……………………………………....…………….
Doručovací adresa .......……………………………………....

tel. ...……………………...

dat. schr.,e-mail …………………….........

(liší-li se od TP)

Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

přihlašuji své dítě k povinné školní docházce a žádám o jeho přijetí k základnímu
vzdělávání od školního roku 2020/2021
Beru na vědomí, že vzdělávání probíhá podle ŠVP Čtyřlístek
Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky a o možnosti nahlédnout do spisu.
Beru na vědomí informaci, že Základní škola Osek, okres Teplice (dále jen „škola“) eviduje a zpracovává osobní údaje mé a mého
dítěte, nezbytné pro přijetí k základnímu vzdělávání, ve smyslu všech ustanovení zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních
údajů v platném znění. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky,
ID DS ej6qv6g, emailem na adrese zsosek@zsosek.cz nebo poštou na adrese Základní škola Osek, Hrdlovská 662, 417 05 Osek.
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním
údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na
přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Veronika Součková, tel. č. 417 837 253, email: gdpr@osek.cz.

V ………………. dne …………………

……..…………………………..
podpis zák. zástupce

V ………………. dne …………………

……..…………………………..
podpis druhého zák. zástupce

