Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596, 516 01

Mgr. Milan Kotek ředitel školy
Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596
IČ: 75015498

Žádost o přijetí dítěte
Jméno a příjmení:

________________________________________________________

Datum narození:

________________________________________________________

Místo trvalého pobytu:

________________________________________________________

Zákonný zástupce - matka
Jméno a příjmení:

_______________________________________________________________

Datum narození:

_______________________________________________________________

Místo trvalého pobytu: ____________________________________________________________
Telefon: _________________________

Email: ____________________________________

Zákonný zástupce - otec
Jméno a příjmení: _________________________________________________________________
Datum narození: __________________________________________________________________
Místo trvalého pobytu: ____________________________________________________________
Telefon: _________________________

Email: ____________________________________

Žádám o přijetí dítěte do __. ročníku od __________________ .
Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s místem trvalého pobytu):
__________________________________________________________________________________

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596, 516 01

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ:
Ve smyslu § 36 Zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád), v platném znění, jsou účastníci oprávněni
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníkům
bude před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to
se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
Lhůta pro podávání důkazů, návrhů a vyjádření činí 5 pracovních dnů od data zveřejnění
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého
uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke
vzdělávání, za oznámená (ve smyslu § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění).

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Beru na vědomí, že výše uvedené osobní údaje jsou Základní školou Rychnov nad
Kněžnou, Javornická 1596 (dále jen „správce“) zpracovávány na základě čl. 6, odst. 1, písm.
c) Nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) („Zpracování je nezbytné pro splnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje“), vyjma osobních údajů: telefonní číslo, emailová
adresa, kterou jsou správcem zpracovávány čl. 6, odst. 1, písm. e) GDPR („Zpracování je
nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
kterým je pověřen správce“), a to z důvodu zefektivnění tohoto správního řízení. Jejich uvedení
je dobrovolné. Jejich případné neposkytnutí správci nebude mít žádný vliv na výsledek tohoto
správního řízení.
Správce těchto osobních údajů se zavazuje, že jej nepředá žádné třetí osobě a ani jej nebude
využívat k jiným účelům, nežli je toto správní řízení.
Likvidace těchto osobních údajů se řídí platným spisovým a skartačním řádem, vyjma osobních
údajů, zpracovávaných na základě čl. 6, odst. 1, písm. e) GDPR, které budou po ukončení
tohoto správního řádu a zároveň v případě nepřijetí dítěte na Základní školu Rychnov nad
Kněžnou, Javornická 1596 zlikvidovány bez zbytečného odkladu.
V případě, že by vyvstaly jakékoliv mé pochybnosti o zákonnosti použití mých osobních údajů,
mohu se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje na pověřence
jsou uvedeny na webových stránkách školy) popřípadě na Úřad pro ochranu osobních údajů,
který dozoruje nakládání s osobními údaji na území České republiky.

V ______________________________________________ dne: ____________________________________
_____________________________
podpis zákonného zástupce - matka
_____________________________
podpis zákonného zástupce - otec

