
   
 
 

 

Telefon E-mail IČO web 

388317901, 388316587 zs@zlatastezka.cz 70932174 www.zlatastezka.cz 

Základní škola Prachatice,  

Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice 

 

Žadatel: 

Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresa pro doručování: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Žádost   

 

Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240 

Zlatá stezka 240, Prachatice II, 383 01 Prachatice 

 

 

Žádám o přijetí mého dítěte do školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola Prachatice, 

Zlatá stezka 240, Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice, IČO 70932174 

 

 

Jméno a příjmení žáka/žákyně: …………………………………..……………………………………………………..……………….. 

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

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

Třída: ………………………………………………………… Školní rok: ………………..……………………………………………………. 

Ke dni: ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 

 

V Prachaticích dne ………………………………….. 

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

                                     podpis žadatele¹ 

 

Registrační číslo: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¹⁾ Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně 
způsobilé. Rodiče jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním 
jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů 
jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti 
dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, že jedná se souhlasem druhého rodiče.  
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Informace o zpracování osobních údajů: 
Informace dle čl. 13 Nařízení 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„nařízení GDPR“): 
Správcem vašich osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu bude Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240, 
Zlatá stezka 240, Prachatice II, 383 01 Prachatice, IČO 70932174, tel: 388 317 901, e-mail: zs@zlatastezka.cz, ID 
datové schránky: d7emrdv. 
Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ing. Bc. Leona Bucharová, Pleše 86, 378 21 Kardašova 
Řečice, e-mail: info@gdprproobce.com, tel.: 773 823 040. 
Vámi poskytnuté osobní údaje budeme jako správce osobních údajů následně zpracovávat buď na základě 
právní povinnosti nebo z důvodu nezbytnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při 
výkonu veřejné moci, příp. z důvodu oprávněného zájmu školy. Vámi poskytnuté osobní údaje nejsou 
předávány do třetích zemích. 
Při splnění požadavků dle čl. 15 až 18 nařízení GDPR máte právo na přístup, opravu nebo výmaz Vašich 
osobních údajů týkajících se Vašich osobních údajů nebo údajů Vašeho dítěte a dále právo na to, abychom 
omezili zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby nebo osoby Vašeho dítěte. 
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů nebo údajů Vašeho dítěte je prováděno v  rozporu 
s nařízením GDPR, máte právo podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo u Úřadu 
pro ochranu osobních údajů.  
Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách Základní školy Prachatice, Zlatá 
stezka 240. 
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