
 

Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od 
školního roku 2020/2021 do základní školy  

OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o. 
 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………….…………………………………… 

Místo trvalého pobytu: …………………………………………...……………………………………. 

(popřípadě jiná adresa pro doručování) .....................................................................................  

Telefonní číslo: …………………… E-mailová adresa: …………………………….………..…….. 

Podle ustanovení § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,               
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších           
předpisů, žádám o přijetí do první třídy k základnímu vzdělávání v základní škole OPEN              
GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o. od školního roku 2020/2021. 

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………...……….… 

Místo trvalého pobytu: …………………………………………...……………………………………. 

(popřípadě jiná adresa pro doručování) .....................................................................................  

Datum narození: …………………………………………………….…………………………………. 

Další informace: (údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro 
budoucího žáka školy - o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte, o zdravotní způsobilosti 
ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; tyto 
další informace nemají vliv na rozhodnutí ředitele o přijetí/nepřijetí) 

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů mých a mě blízkých osob, uvedených v tomto formuláři společností OPEN GATE – gymnázium a                    
základní škola, s.r.o., se sídlem Na Návsi 5, Babice, 251 01, IČ: 27089941, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským                    
soudem v Praze, oddíl C., vložka 95491 pro účely zápisu, popř. přestupu do Základní školy Open Gate. Svůj souhlas dávám na dobu 12 měsíců.                        
Souhlas dávám společnosti OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.. Tato společnost je takzvaným správcem osobních údajů. 

Vím, že práva a povinnosti týkající se ochrany osobních údajů upravuje zákon číslo 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních                     
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění, který platí na území České republiky (dále jen jako „ZOOÚ“). Stejně tak                        
vím, že od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů řídí i „Nařízením 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 (obecné                     
nařízení o ochraně osobních údajů)“. O tomto nařízení číslo 2016/679 se píše dále jen jako o „General Data Protection Regulation“ nebo jako o                       
„GDPR“. 

Odevzáním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním dále vymezených osobních údajů v rozsahu výše uvedeném. Seznámil jsem se s právem                   
vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů podle článku 21 GDPR. Tato svá práva mohu uplatnit prostřednictvím emailu na adrese                    
info@opengate.cz. Prohlašuji, že jsem s těmito právy seznámil další osoby, jejichž údaje jsem prostřednictvím výše uvedeného formuláře poskytl. 

 

V ………………. dne……………. Podpis zákonného zástupce: …………………..…………… 

Kód dítěte (vyplní škola): …………………………………………..……………………………….. 


