Jiří Hokeš - ředitel školy
ScioŠkola Praha 11 – základní škola
náměstí Pošepného 2022, Praha 11

Přihláška
ke vzdělávání

Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018
do Základní školy, jejíž činnost vykonává 1. ScioŠkola Praha. – základní škola, s.r.o., se sídlem Pobřežní 658/34,
Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03739937, Red IZO: 691007713, IZO: 181066602 (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 matky
Trvalý pobyt matky (liší-li se od dítěte)
(Jiná adresa pro doručování)
Email:
Telefonní číslo:
Zástupce v řízení

ANO / NE *)

Jméno a příjmení otce
Trvalý pobyt otce (liší-li se od dítěte)
(Jiná adresa pro doručování)
Email:
Telefonní číslo:
Zástupce v řízení

ANO / NE *)

*) nehodící se škrtněte – Zvolte jednoho z rodičů, který bude dítě v řízení formálně zastupovat, zejména mu bude v rámci přijímacího řízení doručováno.

Zákonný zástupce tímto ve smyslu ustanovení § 34, 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 / 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 *)
Dítě se má trvalé bydliště na území městské části Praha 11
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, svým podpisem přihlášky
zároveň uděluji souhlas se zpracováním všech mnou poskytnutých osobních ScioŠkole pro účely přijímacího řízení na ScioŠkolu, a
to na dobu tomu odpovídající. Jsem si vědom, že souhlas mohu písemným sdělením kdykoliv odvolat.

