
  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,  
Praha 4, Filosofská 3, příspěvková organizace 

 

INFORMACE pro zákonné zástupce podané školou v době zápisu do 1. ročníku 

 

Zákonný zástupce: ____________________________________________________________________ 

Dítě: _______________________________________________________, datum nar.:______________ 

 

Zákonný zástupce byl seznámen: 

• se způsobem konání zápisu – formální a motivační část, zák. zástupce ne/souhlasí s motivační částí 
• s kritérii přijetí dítěte  
• výuka probíhá v českém jazyce 
• s možností udělení odkladu školní docházky při splnění daných podmínek, v případě udělení odkladu  

– zák. zástupce upozorněn na formy plnění povinného předškolního vzdělávání  
• s možností individuální pomoci - v případě jazykově odlišného prostředí dítěte či dítě ze sociálně znevýhodněného 

prostředí   
• se specifiky vzdělávání žáka nadaného a mimořádně nadaného, či žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

(Školní vzdělávací program) 
• se specifikem ŠVP - výuka anglického jazyka od 1. ročníku, od 6. ročníku výuka dalšího cizí jazyka 
• předáno Desatero pro rodiče s částí Jak můžete pomoci svým dětem 

Dle § 36 odst. 3 správního řádu zákona má zák. zástupce jako účastník řízení před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí. Zákonný zástupce byl poučen o využití § 38 správního řádu zákona č. 500/2004 Sb. právo nahlížení do 
spisu. Této možnosti můžete využít dne 23. 4. 2021 v budově ZŠ s Rvj, Praha 4, Filosofská 3, p.o., kanceláři školy. Termín Vaší 
případné návštěvy si zarezervujte na telefonním čísle 241 493 926 od 8.00 do 15.00 hodin. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci 
vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu oznámeno. 

Informace o zpracování osobních údajů dítěte při zápisu do 1. ročníku 
          Škola v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)  

1) Osobní údaje předané škole v Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání budou využity pouze pro vydání Rozhodnutí o přijetí/ 
nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve škole. 

2) Podle § 36 odst. 4 školského zákona jsou zákonní zástupci povinni přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. 

3) Osobní údaje dětí budou u školy zpracovávány v listinné i elektronické podobě a nebudou zpřístupněny jinému subjektu. 

4) Po vydání rozhodnutí dle odst. 1) výše budou žádosti o přijetí uchovány u školy z důvodu archivace po dobu stanovenou 
skartačním plánem školy. 

5) Zákonní zástupci dětí mají právo na informace o nakládání s předanými osobními údaji (§ 12 zákona č. 110/2019 Sb.). 

6) Pokud zákonní zástupci zjistí, nebo se domnívají, že při zpracování předaných osobních údajů došlo školou k porušení 
povinností, mají právo požádat školu o vysvětlení, resp. nápravu formou blokace, likvidace či opravy těchto osobních údajů  
(§ 21 zákona č. 110/2019 Sb.). 

7) Svá práva podle odst. 5) a 6) mohou zákonní zástupci dětí uplatňovat u ředitelky školy cestou její zástupkyně. 

Zákonný zástupce svým podpisem potvrzuje, že podané informace jsou srozumitelné, rozumí jim a souhlasí s obsahem. 

 

V Praze dne: ___________________  _____________________________                   

  podpis zák. zástupce                                                                                                                       


