Přihláška do obvodního kola Soutěže v anglickém jazyce 2018-2019
Jméno a příjmení: ........................................................................................……......................................
Rok narození:…………………………………………………….
e-mail:……………………………………………...............................................
Ročník školy: .........…………… Výuka jazyka v rámci vyučování od školního
roku:..........................................
Kategorie: …............…..
Máte IVP (individuální vzdělávací plán):

ano

ne

Pokud ano, specifikujte podporu nezbytnou pro účast v
soutěži:…………………………………………………………………………..
Jméno, příjmení a titul vyučujícího: ...............…………………………………………………..................
Přesný název, IČO a adresa školy:
....................................................................………………………………….……….
.............................................................………………………………………. IČO ………………………....
PSČ........................
tel.:…………………..…… e-mail:…………………………………………………
Zastoupen:
Jméno a příjmení zákonného zástupce (v případě nezletilého žáka/žákyně)
……………………………………………………………….
Potvrzuji, že soutěžící byl zařazen do kategorie v souladu s propozicemi soutěže na školní rok
2018/2019.
Pozn.: Pokud se prokáže nesprávné zařazení soutěžícího, bude žák hodnocen mimo pořadí a škole
budou následně odebrány neoprávněně přidělené body v programu Excelence.
………………………………………………..
podpis předsedy poroty
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Byl jsem informován, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím jména, příjmení, roku narození, adresy školy pro
zajištění ubytování, proplacení cestovních a dalších nákladů, je nezbytné pro zajištění účasti v okresním/krajském kole
soutěže, které se koná ve dnech ……….. 2019 v ………..
a následně uděluji tímto (uvést organizátora soutěže) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených
podmínek:

Souhlasím se zveřejněním výsledků mého umístění prostřednictvím jména, příjmení, názvu školy, fotografií ze soutěže na
webových stránkách organizátora (www.ddm-ph2.cz), případně poskytnutím informací médiím, případně zveřejněním
článku v médiích v souvislosti s účastí v soutěži. Soutěž je zařazena v systému Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
ve kterém se evidují výsledkové listiny soutěží zařazených do Věstníku MŠMT po dobu 10 let.
ANO/NE
Souhlasím se zveřejněním výsledků mého umístění prostřednictvím jména, příjmení, názvu školy, roku narození v databázi
Excelence základních/středních škol v souvislosti s účastí v krajském kole soutěže. Soutěž je zařazena v systému Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, ve kterém se evidují výsledkové listiny soutěží zařazených do Věstníku MŠMT po dobu 10
let.
ANO/NE
Souhlasím s předáním výsledků mého umístění prostřednictvím jména, příjmení, názvu školy, emailové adresy, telefonu a
roku narození třetí straně v souvislosti s přihlášením do navazujících kol soutěže, případně návrhy na další ocenění.
ANO/NE

V ……………. dne……. 2019

…………………………………
podpis soutěžícího

.………………………………………………
podpis zákonného zástupce (v případě nezletilého žáka/žákyně)

Informace o účasti ve školním kole 2018/2019
(vyplní předmětová komise)
Kategorie:……………………………………………….
Adresa školy vč. PSČ, tel., email:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
Okres: ……………………………………………………………………
Počet žáků soutěžících ve školním kole: ……………………………..
Připomínky a doporučení:
Jméno a podpis odpovědného učitele:
Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 8.2.2019 organizátorovi obvodního kola.
Kontakt: Bc. Barbora Hatašová, Dům dětí a mládeže Praha 2, Slezská 920/21, Praha 2, 120 00. E-mail:
barbora.hatasova@ddm-ph2.cz, tel.: 721 980 001.

