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Podtrhněte odpovídající zápis: řádný zápis – po odkladu – žádost o odklad – předčasný zápis 

Registrační číslo přidělené pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí:  

ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2022/2023 
 

Osobní údaje dítěte 

Příjmení: Jméno:  

Adresa trvalého bydliště:  

 

Datum narození:  Rodné číslo:  

Místo narození:  Okres narození:  

Státní příslušnost:  Zdravotní pojišťovna: 

MŠ – délka docházky:  
Sourozenec v ZŠ: 

 

Bude navštěvovat školní družinu: 

ano – ne 

Zdravotní stav, postižení, obtíže:  

Zákonný zástupce 

Příjmení a jméno:  Vztah k žákovi: matka – otec – jiný 

Adresa trvalého bydliště:  
PSČ:  

Korespondenční adresa:  
PSČ:  
vyplňujte pouze v případě, pokud je odlišná od trvalého bydliště 

Telefonní kontakt:  Email:  

2. zákonný zástupce 

Příjmení a jméno:  Vztah k žákovi: otec – matka – jiný 

Adresa trvalého bydliště:  
PSČ:  

Korespondenční adresa:  
PSČ:  
vyplňujte pouze v případě, pokud je odlišná od trvalého bydliště 

Telefonní kontakt:  Email:  

Jiná sdělení zákonných zástupců škole: 

Jistebník ……………. 2022  Podpis zákonného zástupce: 

 

Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje 

a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném 

znění a ve smyslu Evropského nařízení k GDPR.  

 

 

http://www.zsjistebnik.cz/
mailto:reditelka@zsjistebnik.cz


Informace ke zpracování osobních údajů 

Výše uvedené osobní údaje o Vás a Vašem dítěti zpracovává škola a zřizovatel základní školy, a to z důvodu, že je takové 

zpracování nutné pro plnění jejich zákonných povinností dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Školský zákon“) a dle zákona č. 258/2000 Sb. 

o veřejné ochraně zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a to především za účelem: - organizace zápisu k povinné školní 

docházce - pro zpracování dokumentace za účelem přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. - kontrolu plnění povinné školní 

docházky. 

Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, 

v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí školy, 

přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů, fotografií 

a prací mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy po dobu povinné školní docházky 

i po jejím ukončení a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky 

mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje.  Byl jsem 

poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. 

Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Obecným nařízením EU 679/2016 (GDPR) a Směrnicí na ochranu osobních 

údajů (k dispozici u vedení školy). Údaje budou zpracovány po dobu školní docházky Vašeho dítěte na škole a po skončení 

školní docházky budou dále archivovány v souladu s právními předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici 

u vedení školy).  

V případě podezření z porušení povinností na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních 

údajů. Dále máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás či Vašem dítěti zpracováváme, jejich opravu, výmaz 

či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení nezasahuje do zákonných povinností základní školy či 

jiných subjektů zpracovávat osobní údaje, jak jsou tyto povinnosti popsány výše. 

 


