
Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2100/2, příspěvková organizace 

1-2022 

ПОЧАТКОВА ШКОЛА, HOSTÝNSKÁ 2100/2 
Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2100/2, příspěvková organizace;  

Hostýnská 2100/2,108 00 Praha 10 

tel.: 274 770 046, e-mail: skola@hostynska.cz, www.hostynska.cz 

 

Заявник (законний представник): ………….…………………………………………………….. 

Дата народження: …………………………………………………………………………………. 

Поштова адреса: …………………………………………..…………………………………. 

 

Заява про зарахування учня початкової школи 

Прошу перевести мою дитину відповідно до положень закону č. 561/2004 Sb. про дошкільну, 

початкову, середню, вищу та іншу освіту (Закон про школу) до вашої школи, починаючи з 

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

 

Ім’я та прізвище дитини: …………………………………………………………… 

Дата народження: ……………………………………………………………..….…… 

Персональний код (Rodné číslo): …………………………………………………. 

Постійне місце проживання: ………………….……………………………………………….. 

Зараз є учнем школи: ……………………………………………………………………….. 

Клас: .………………………………. 

Дата початку навчання: …………………………………… 

Вступ до першого класу -  у звичайний термін  /  після відсрочки 

Відмовляюся від свого права на оскарження рішення директора школи щодо переведення.  

Законний представник підтверджує, що був проінформований об умовах оборобки особистих даних Початковою школою Praha 

10, Hostýnská 2/2100 з метою збору, обробки та реєстрації персональних даних загальної та спеціальної категорій у розумінні 

Європейського регламенту GDPR та всіх положень Закону № 101/2000 Зб. про захист персональних даних зі змінами та 

Законом № 133/2000 Зб. про реєстрацію населення та персональні номери зі змінами. Обробка здійснюється з метою ведення 

обов’язкової документації школи відповідно до Закону № 561/2004 Зб. Закону про освіту зі змінами, задля ведення необхідної 

медичної документації та надання психологічніої допомоги, здійснення позакласних шкільних заходів, таких як шкільні 

екскурсії, школи в природі та лижні курси, вступ до середніх шкіл, страхування учнів від нещасних випадків та інші цілі, 

пов’язані із звийчайним функціонуванням школи. Опрацювання відбувається протягом усього навчання дитини в цій школі та 

визначеного законодавством терміну, протягом якого ця документація в обов’язковому порядку зберігається в школі. За 

винятком передбачених законом випадків, школа не має права надавати персональні та конфіденційні персональні дані будь-

яким іншим особам та органам. Законного представника було повідомлено про права, пов’язані з обробкою персональних 

даних. Більш детальну інформацію можна отримати у відповідального працівника школи. Запити можна надсилати на адресу 

gdpr@hostynska.cz. 

 

Законні представники дитини домовилися, що питання, пов’язані з прийомом дитини до 

початкової освіти буде вирішувати законний представник ………………………………….. 

 

 

У ……………………. дата ……………………………. …………………………..

 Підпис заявника  



Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2100/2, příspěvková organizace 

1-2022 

Додаткова інформація до заяви 
(заповняється друкованими літерами) 

 

І’мя та прізвище дитини: …………………………………………….………………………. 

Дата народження: …………….. Персональний код (Rodné číslo):.……….……………… 

Місце народження: ………………………………….. Місто: …………………….……………… 

Громадянство: ………………..  Національність: ……..………..  Рідна мова: ……………… 

Постійне місце проживання (місто, регіон, край): ………………………...…………………… 

Дитячий садок (назва, адреса):………………………………………………………………........ 

Стан здоров’я: …………………………………………………………………………………….. 

Вимова: …………..……… Медичні проблеми (діагностовані):………..…………………. 

Страхова компанія:…..…………………..…   

 

Буде відвідувати шкільну дружину (ГПД):  ТАК /  НІ 

                  шкільний клуб:      ТАК  /  НІ 

Рідні брати/сестри: …………………………………………………….…….…………………… 

клас (вік): ………………..……………………………………………………………………….. 

Законний представник (ім’я, прізвище): ……………………..…………………………... 

Місце проживання (якщо відмінне від місця проживання учня): ………….…….. 

Поштова адреса: …………………………………….………………………………….. 

Телефон: …..…………………………… e-mail: ……………………………………………… 

ID датової скриньки (якщо є): ………………………… 

Законний представник (ім’я, прізвище): ……………………….………………………... 

Місце проживання (якщо відмінне від місця проживання учня): ………………………….. 

Поштова адреса: ……………………………………………….……………………….. 

Телефон: …..…………………………… e-mail: ……………………………………………… 

ID датової скриньки (якщо є): ………………………… 

Контактна особа (на випадок надзвичайної ситуації) ім’я, контакт ……………. 

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

Інший законний представник (якщо не йдеться про мати чи батька дитини): …………… 

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

Позначка (важлива інформація від батьків):………………………………………………………. 

Записав (підпис, дата та вид запису): ………………………………………….……………… 

 

В Празі, дата ..…………………….     підпис заявника: ………..…………… 
 
 біженець, іноземець - громадянин ЄС, іноземець з тимчасовим місцем проживання,  іноземець з постійним місцем 

проживання за межами ЄС, без громадянства, невидоме громадянство 


