PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – 2. stupeň
ve škole Heřmánek Praha, základní škola
Forma vzdělávání – denní

Ev. č. přihlášky (vyplní škola)

Vyplní zákonný zástupce uchazeče
Příjmení uchazeče

Rodné příjmení

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jméno uchazeče
Místo narození (město, stát)
Datum narození

Státní občanství
Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu
(pobytu cizince)
Adresa pro doručování písemností
z přijímacího řízení, pokud se nezasílají
na adresu trvalého pobytu uchazeče
(nebo pobytu v případě cizince), nebo
datová schránka

Doporučení školského
poradenského zařízení pro úpravu
podmínek přijímání ke vzdělávání
ano

ne

Ročník ZŠ

6.

Kontakt na zákonného zástupce
(telefon / e-mail)
Kontakt na uchazeče
(telefon / e-mail)

přihlašuji ke studiu ve škole Heřmánek Praha, základní škola
se sídlem Rajmonova 1199/4, Praha 8, PSČ 182 00
Zájmy uchazeče v rámci školních předmětů a výukových aktivit

Mimoškolní zájmy uchazeče

Speciální vzdělávací potřeby uchazeče či jiné individuální potřeby

Zdravotní stav uchazeče, postižení, zdravotní obtíže či omezení

Termín návštěvy školy

Termín školní přijímací zkoušky

Termín podpisu smlouvy

Termín rodičovské schůzky

Svým podpisem na zadní straně přihlášky potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas základní škole
k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení
Obecného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v
rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z
oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. Souhlasím s možností orientačního testování
přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a
možného ohrožení jeho zdraví.
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského
zákona, v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace. Souhlas poskytuji na celé období školní
docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole
povinně archivuje. Byl jsem poučen o právech a povinnostech vyplývajícími z Obecného nařízení.

Název a adresa stávající školy
Vyplní zákonný zástupce uchazeče
Chování a prospěch uchazeče z školy – opis klasifikace
Předmět (povinné a volitelné předměty)
Pokud bylo hodnocení slovní, přiložte prosím
obyčejnou kopii vysvědčení.

Ročník (slovně)

Schopnosti, vědomosti, talent uchazeče a další

pátý
1.

2.

Průměrný prospěch povinných předmětů
Listů příloh:

V

dne

Podpis
uchazeče

Zákonný zástupce uchazeče
Jméno a příjmení (tiskacím písmem)

Datum
narození

Adresa trvalého pobytu (pobytu), pokud se
liší od adresy trvalého pobytu uchazeče

Podpis
zástupce

Poznámky: Tuto přihlášku doručte do školy Heřmánek Praha, základní škola se sídlem Rajmonova 1199/4, Praha 8, PSČ 182 00. Doručení může
být osobně v kanceláři školy, datovou schránkou (ID DS y7acxds) anebo poštou na adresu sídla školy.

