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  Žák / žákyně 
  
       
  
         
  
   
  
  
  Zákonný zástupce 
  
  
   
    Vážený pane řediteli, 
  
  
  
  
  
  
  
      
     Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.                     
                      

Žádost o změnu oboru vzdělávání 
(dle §66 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění) 

 

Jméno a příjmení:

Adresa bydliště:

Jméno a příjmení:

Třída:

V Podpis zákonného zástupcedne

Se žádostí souhlasím.                                                                                    Podpis žáka / žákyně

žádám Vás o změnu oboru svého syna/své dcery na

Datum narození:

Adresa bydliště:

    
   Vyjádření třídního učitele

Podpis třídního učitele

Doporučuji změnu oboru.

Nedoporučuji změnu oboru.

z důvodu:

  
   Vyjádření ředitele školy 
  
  
  
  
  
  
    

Povoluji změnu oboru. Rozdílové zkoušky 

Nepovoluji změnu oboru z důvodu

Ing. Milan Maršík

Obor:

od

stanoveny z:

nestanoveny.

podpis ředitele školy
V Dobrušce dne 

razítko školy



  

Dodatek ke zpracování dat 

Zpracování osobních dat 
Vyplněním Vašich osobních údajů se Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670, 
se sídlem Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška, IČ 60884746, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu oprávněného 
zájmu evidujeme adresu pobytu žáka (u cizinců), adresu pro doručování (žák), adresu trvalého pobytu zákonného zástupce, adresu 
trvalého pobytu žáka, adresu zákonného zástupce pro doručování, datum narození žáka, jméno a příjmení zákonného zástupce, 
jméno a příjmení žáka, po dobu školní docházky a dále dle zvláštních zákonů. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení žádosti o 
změnu studijního oboru. Tyto údaje dále předáváme subjektům Česká pošta, s.p..  

Vaše práva 
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké 
osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému 
zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že 
jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat 
a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu 
osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného 
správcem (kontaktní údaje jsou na webových stránkách správce. 

V případě jakýchkoliv dotazů má subjekt právo se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který je jmenovaný správcem 
(kontaktní údaje jsou na webových stránkách správce). 

Poučení 
  

Pokud žák nebo jeho zákonný zástupce žádá o změnu studijního oboru Informační technologie na studijní obor Elektrotechnika (obě 
zaměření), je nutné k žádosti přiložit Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu. Formulář je ke stažení na webových 
stránkách školy.
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Dodatek ke zpracování dat
Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670, se sídlem Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška, IČ 60884746, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme adresu pobytu žáka (u cizinců), adresu pro doručování (žák), adresu trvalého pobytu zákonného zástupce, adresu trvalého pobytu žáka, adresu zákonného zástupce pro doručování, datum narození žáka, jméno a příjmení zákonného zástupce, jméno a příjmení žáka, po dobu školní docházky a dále dle zvláštních zákonů. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení žádosti o změnu studijního oboru. Tyto údaje dále předáváme subjektům Česká pošta, s.p.. 
Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného správcem (kontaktní údaje jsou na webových stránkách správce.
V případě jakýchkoliv dotazů má subjekt právo se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který je jmenovaný správcem (kontaktní údaje jsou na webových stránkách správce). 
Poučení
 
Pokud žák nebo jeho zákonný zástupce žádá o změnu studijního oboru Informační technologie na studijní obor Elektrotechnika (obě zaměření), je nutné k žádosti přiložit Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu. Formulář je ke stažení na webových stránkách školy.
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