PŘIHLÁŠKA DO PŘÍPRAVNÉHO KURZU NĚMČINY
ŽÁKŮ 5. TŘÍD
Přihlašuji svou dceru / svého syna do intenzivního kurzu němčiny, který začíná
v září 2017 a potrvá do června 2018 v Německé škole v Praze.
Jméno:
Příjmení:

____________________________________________
____________________________________________

Datum narození:
___________________ Pohlaví: D  CH 
Státní příslušnost:
______________________________________
Zdravotní pojišťovna: ______________________________________
Adresa, PSČ: ____________________________________________
____________________________________________

Fotografie

Příjmení (matka):______________________

Jméno (matka): ____________________

Telefon (matka): _______________________

Email (matka): _____________________

Příjmení (otec): _______________________

Jméno (otec): _____________________

Telefon (otec): ________________________

Email (otec): ______________________

Moje dítě bude ve školním roce 2017/2018 navštěvovat …….. (vyplňte) třídu této základní
školy (adresa):
___________________________________________________________________________
Znalosti německého jazyka mé dcery / mého syna (odpovídající prosím zaškrtněte):
⃝
⃝
⃝

žádné
mírné
pokročilé

O Německé škole jsme se dozvěděli z / od _________________________________________
K vyplněné přihlášce prosím přiložte fotokopii posledního vysvědčení Vašeho dítěte. Bereme na vědomí, že
cena kurzu činní 8.000 Kč za školní rok. Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura. Zároveň potvrzuji
správnost osobních údajů (poučení na 2. straně). O změně údajů nás, prosím, informujte na emailové adrese
martin.krska@dsp-praha.cz.

__________________
Datum

__________________________________________
Jméno (tiskace) a podpis zákonného zástupce

POUČENÍ:
Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se zpracováním všech svých osobních
údajů a osobních údajů dítěte v rozsahu uvedeném v této přihlášce a se zpracováním
dokumentů uvedených jako přílohy k této přihlášce a to za účelem provedení přijímacího
řízení a evidence dítěte jakožto potenciálního žáka na Německé škole v Praze.
Souhlas se uděluje společnosti Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium,
IČO: 251 36 241, se sídlem: Praha 5, Schwarzenberská 700/1, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52696, a to na dobu trvání školní
docházky do Německé školy v Praze.
Zákonný zástupce bere na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jsou oprávněni jej
kdykoliv odvolat. Zákonný zástupce si je vědomi svých práv podle ustanovení § 12 a 21
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů, a to zejména svých práv přístupu k osobním údajům, práv na vysvětlení,
práv na blokování, provedení opravy, doplnění či likvidace osobních údajů.

