Informace pro zákonné zástupce

Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které Základní škola náměstí
Curieových, Praha 1, náměstí Curieových 2 systematicky provádí s osobními údaji, a to
automatizovaně nebo jinými prostředky.
Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který
je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění,
zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání,
nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či
zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Povinnost poskytnutí osobních údajů dítěte i zákonných zástupců při přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání vychází z ustanovení §36, §46, §28 a §20 odst. 2 a 3; k žádosti a rozhodnutí o přijetí,
odkladu školní docházky a vzdělávání žáka v cizině §165 odst. 2 písm. e), §37, §38 a násl.
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů („školský zákon“).
Ke zpracování dalších osobních údajů dítěte je v rámci ochrany osobních údajů potřeba
souhlas rodičů /zákonných zástupců/. Údaje jsou nezbytné pro zjištění a realizaci
vzdělávacích potřeb a denního režimu dítěte v ZŠ vč. jeho bezpečnosti - údaje o zdravotní
pojišťovně, zdravotním stavu, předškolním vzdělávání, sourozenci ve škole, o zájmech a příp.
problémech dítěte, volitelných předmětech, školní družině, o odkladu zápisu nebo podané
žádosti o zápis (do které školy), o shodě zákonných zástupců o zápisu do konkrétní školy.
Zahájení správního řízení a nahlížení do spisu
Žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání / o odkladu povinné školní docházky / o zařazení do
přípravné třídy základní školy je ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů („správní řád“), zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.
Podle § 36 odst. 3, resp. 38 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí
ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a proto mají účastníci a jejich
zástupci právo nahlížet do spisu.
Této možnosti lze využít ve dnech 20. 4. 2021 a 21. 4. 2021 mezi 13:00 a 16:00 hod. v budově
Základní školy nám. Curieových, v kanceláři zástupkyně ředitelky školy (3. patro). Termín
případné návštěvy je možné si zajistit prostřednictvím rezervačního formuláře na webových
stránkách školy, rezervace.zscurie.cz. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno
rozhodnutí, které bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.

