Kód žáka:

vyplní zapisující učitel

Č.j.:
vyplní škola

PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
pro školní rok 2021/2022

(podle § 36 školského zákona v souladu s § 44 a násl. správního řádu)

Zákonný zástupce dítěte
Příjmení, jméno, titul: ……………………………………………………………………………………………………………
Místo trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………..PSČ: …………………….
Tel. č. …………………………………… e-mail: …………………………………………………………………….
Adresa pro doručování písemností (není-li shodná s místem trvalého pobytu):

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ŽÁDÁM O PŘIJETÍ DÍTĚTE
Příjmení, jméno: ………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození: ………………………………RČ: ……………………………. St. občanství …………………………..
Druh pobytu v ČR (u cizích st. příslušníků) ………………………………………………………………………………….
Místo trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………. PSČ:………………....

k plnění povinné školní docházky do Základní školy, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700
ve školním roce 2021/2022
K rukám ředitele školy
Mgr. Jaromíra Horníčka
V průběhu přijímacího řízení má účastník řízení právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí na základě § 36 odst. 3 správního řádu.
Rovněž má účastník řízení právo nahlížet do spisu na základě § 38 odst. 1 správního řádu. Spis bude k nahlédnutí po předchozí
telefonické domluvě (tel.: 773 265 101) v kanceláři hospodářky ZŠ dne 23. 4. 2021.

V Praze dne:

……….. ……………………………………………
Podpis zákonných zástupců dítěte

Zápisní lístek do 1. třídy
vyplní zákonný zástupce dítěte
Adresa MŠ, kterou dítě navštěvuje, příp. navštěvovalo:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Přihlašuji své dítě do školní družiny:

ANO

NE

Důležité sdělení rodičů o dítěti (rozvod rodičů, očekávané stěhování, leváctví, krátkozrakost, nedoslýchavost,
výslovnost, zdravotní stav,…) …………………………………………………………………………………………………….
Dítě má na naší škole sourozence (ve školním roce 2021/2022 2.-9.tř)

ANO

NE

Jiná sdělení:

Údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy (speciální
vzdělávací potřeby, o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání). Tyto
informace nemají vliv na rozhodnutí ředitele o přijetí/nepřijetí, s výjimkou nespádového žáka, pokud by bylo zřejmé, že jeho přijetím by byl
porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst.2 vyhlášky č.27/2016 Sb.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum zápisu: ……………………

podpis zapisujícího učitele: ………………………………………………………

Informace o ochraně osobních údajů:
Beru na vědomí, že základní škola, v rámci své činnosti zpracovává jako správce mé osobní údaje a osobní údaje mého dítěte
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 a zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace ke zpracování, které probíhá na základě jiného právního důvodu,
tj. bez ohledu na to, zda byl k těmto zpracováním udělen souhlas či nikoliv, jsou uveřejněné na webových stránkách správce na
adrese http://www.zshloubetin.cz/ (v sekci GDPR – v dokumentech „Informace o ochraně osobních údajů“ a „Seznam agend“).
O všech činnostech, které budou podléhat udělení souhlasu zákonných zástupců, bude škola informovat na začátku školního
roku. Udělení souhlasu bude dobrovolné a o všech jeho náležitostech budou zákonní zástupci včas informováni.

V Praze dne ………………………

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

