
 

PŘIHLÁŠKA 
k účasti v programu nedělních kurzu z chemie s názvem 4Berrylium2 (tj. 4 neděle x 4 témata) 

pořádaném Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. 
ve spolupráci s Nadačním fondem Jaroslava Heyrovského  a společností METROHM ČR, s.r.o. 

v rámci řešení celoročního programu Tři nástroje http://www.3nastroje.cz 
a s podporou projektu MŠMT r.č. 0022/7/NAD/2021 

 
Ve dnech Ne 26.9., 24.10., 21.11. a 12.12. 2021 v Praze 8  

(v budově ÚFCH JH)  
Podrobnosti kurzu  viz příloha leták a program kurzu 

 
Přihlášku prosím vyplňujte čitelně ! . Děkujeme. 

Příjmení, jméno: 
 

Datum narození: 
 

E-mail: 
 

Telefon: 
 

 

Adresa trvalého bydliště: 

 

Název vaší školy: 
 

Od září 
2021 
studuji 
ročník: 
 

Adresa školy: 
 

 
Aktivní účast ve středoškolských soutěžích - pokud jste absolvoval/la, jmenujte (při nedostatku místa, uveď  
do prostoru na konec přihlášky): 

Olympiády- uveď v jakém předmětu, v jakém ročníku školy jste absolvovali a jakého nejvyššího umístění jste dosáhli: 
 
 
 

 

Účast v soutěži SOČ- s prací na jaké téma, nejvyšší umístění: 
 
 

 

Ostatní soutěže- stačí uvést přehled soutěží (při nedostatku místa, uveď  na další stranu): 
 
 

Přihlašuji se závazně k absolvování programu chemického kurzu 4Berrylium2 
Datum, podpis: 
 

  

http://www.3nastroje.cz/


Motivační dopis- napiš do vyhrazeného odstavce (níže) této  přihlášky  - viz připojené info*** 
 

Přihlášku odešlete  
mailem na adresu 

 
kvetoslava.stejskalova@jh-inst.cas.cz 

 
O přijetí na kurz budete obratem  

informováni mailem. 
 

***Motivační dopis - do své krátké eseje popiš svůj zájem o studium přírodovědných/technických 
předmětů (chemie, fyzika, matematika, biologie, IT aj.), jak dlouho trvá, jak jej realizuješ, co chceš 
v životě studovat/dělat, proč sis kurz vybral/la, co od něj očekáváš a pod. 
 

Motivační dopis: 
 

Info ke kurzu sledujte v odkazu Aktuality na stránce našeho vzdělávacího programu  
Tři nástroje s adresou www.3nastroje.cz 

Přílohy: Leták a program kurzu   

mailto:kvetoslava.stejskalova@jh-inst.cas.cz
http://www.3nastroje.cz/


Podzimní chemický kurz s názvem 4Berrylium2 v termínech 4 nedělí od září do prosince 2021 - 
pořádá Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. 

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 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) (dále jen „GDPR“).  

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) 

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

Jméno, příjmení žáka     Datum narození 
 
Souhlas udělujete svým podpisem Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., (dále jen 
ÚFCH JH) Dolejškova 3, 182 00 Praha 8, IČO 61388955. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, z jeho 
udělení neplynou žádné právní povinnosti. 
Souhlas udělujete: 

a) Se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce na  kurz z chemie  organizovaný  
ÚFCH JH  (tj. jméno a  příjmení účastníka, datum narození, adresa trvalého bydliště, 
kontaktní telefon a e-mail, název a adresa navštěvované školy) pro účely administrativy 
spojené s organizací kurzu; 
 
b) s pořizováním a se zpracováním fotografií pořízených v rámci činností vykonaných v 
průběhu programu kurzu z chemie  subjektem  ÚFCH JH pro účely její propagace. 
 
Uvedené osobní údaje budou zpracovány v listinné i elektronické podobě.  
 
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není 
tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním. 
 
Já, níže podepsaný(á) prohlašuji, že jsem plně porozuměl(a) výše uvedeným informacím a na 
základě pravé a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas ke zpracování 
osobních údajů za shora uvedených podmínek. 
 
V ………..................… dne …………..............     
 
       ………………………………….. 
        Podpis žáka 
 
 
U nezletilého*** žáka  je třeba připojit:  
 
   .....................................................……………………………….. 
        Jméno, příjmení  a podpis zákonného zástupce 
 
*** Zletilost se zohledňuje k datu zahájení kurzu,  tj. k 26.9.2021 


