Ředitel školy
5. ScioŠkola Praha - základní škola, s.r.o., IČ: 07116331, s
místem poskytování vzdělávání Prusíkova 16, 15500 Praha 13

Přihláška ke
vzdělávání

Žádost zákonného zástupce o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020
do Základní školy, jejíž činnost vykonává 5. ScioŠkola Praha - základní škola, s.r.o., IČ: 07116331, s místem poskytování vzdělávání Prusíkova
16, 15500 Praha 13 (dále jen ScioŠkola).

Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Trvalý pobyt dítěte
(Jiná adresa pro doručování)
Aktuálně navštěvovaná ZŠ / MŠ
(dále jen „Dítě“)

Jméno a příjmení 1. zákonného zástupce (zástupce dítěte v
přijímacím řízení) *)
Adresa bydliště
Email
Telefonní číslo

Jméno a příjmení 2. zákonného zástupce – nepovinné
Adresa bydliště
Email
Telefonní číslo
*) Tento zákonný zástupce bude zástupcem dítěte v přijímacím řízení, budou mu doručovány veškeré písemnosti včetně případné pozvánky k osobnímu pohovoru a

rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Zákonný zástupce tímto ve smyslu 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, žádá o přijetí Dítěte k základnímu vzdělávání ve ScioŠkole.
V rámci přijímacího řízení žádám o zohlednění těchto zvýhodňujících kritérií:

Dítě má na ScioŠkole sourozence
ANO – sourozenec se vzdělává nebo vzdělával na stejné ScioŠkole (stejné místo poskytování vzdělávání)
ANO – sourozenec se vzdělává nebo vzdělával na jiné základní ScioŠkole nebo střední ScioŠkole
NE *)
jméno sourozence:
Dítě se zúčastnilo zápisu na ScioŠkolu v loňském roce, a bylo přijato, avšak rodiče požádali o
odklad povinné školní docházky
ANO
NE *)
*) nehodící se škrtněte

V

dne

.
Podpis zákonného zástupce

Souhlasím se zasíláním informací o nových trendech ve vzdělávání a rozvojových programech pro rodiče a děti, a to i v případě, že zasílané
informace mají charakter obchodního sdělení dle příslušných ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti. Tento souhlas uděluji ScioŠkole i společnosti www.scio.cz, s.r.o.
ANO
NE *)
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň v souladu s obecným nařízením
(EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), svým podpisem přihlášky zároveň stvrzuji, že beru na vědomí, že zpracování veškerých
osobních údajů uvedených v této přihlášce je nezbytné pro přijímací řízení. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na
internetových stránkách školy.

