
ČJ:ZSMS/  /2021

Dítě: Reg. značka:

Jméno: Příjmení:

Datum narození: Rodné číslo: Zdrav. pojišťovna:**

Místo narození: Státní příslušnost:

Mateřský jazyk dítěte:

Trvalé bydliště:

Adresa MŠ:

Bylo nebo je dítě v péči logopeda?

Sourozenci:

Jméno: Věk, popř. třída, ročník:

Zákonní zástupci: otec

Jméno: Příjmení:

Trvalé bydliště:

Datová schránka:

Telefon: E-mail:

matka

Jméno: Příjmení:

Trvalé bydliště:

Telefon: E-mail:

Jméno a příjmení: Telefon:

* vepište jednu z navrhovaných možností
Žádost o odložení školní docházky podána:

** nepovinný údaj

Datum: Podpisy zákonných zástupců:

Informace o zpracování osobních údajů - na rubové straně zápisního lístku - prosím otočte

Zákonní zástupci si zvolili společného zmocněnce (jednoho ze zákonných zástupců) pro jednání ve správním řízení 

a pro doručování písemností v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů:

Adresa pro doručování písemností:

ZÁPISNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

do I. třídy Masarykovy základní školy a mateřské školy Semčice

Navštěvovalo dítě mateřskou školu?

Bude dítě navštěvovat školní družinu?

Další údaje o dítěti, které považujete za důležité:

Bude se dítě stravovat ve školní jídelně?

Druh zápisu:   *

Zdravotní postižení dítěte: (zrak, sluch, řeč, alergie, LMD, alergie,epilepsie, diabetes, srdeční vada, dieta….)

*

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE
ANO/NE

 *

*

*

*

řádný/po odkladu/žádost o odklad

ANO/NE



Informace o zpracování a evidenci osobních údajů dítěte a jeho zákonných zástupců

Osobní údaje uvedené v zápisním listu dítěte budou zpracovány školou v listinné i elektronické podobě
pro účel vedení povinné školní dokumentace podle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

Tyto údaje jsou předávány subjektům, jimž musí být poskytovány  v souladu s povinnostmi školy,
které jsou dány obecně závaznými právními předpisy.

Jiným subjektům budou osobní údaje předány pouze pokud k tomu udělíte svůj souhlas.

Vámi uvedené osobní údaje budou zpracovány po celou dobu školní docházky vašeho dítěte na této
 škole a po zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje.

❏ Souhlasím s evidencí a zpracováním osobních údajů pro uvedené účely. Poskytuji tyto údaje pouze
výše uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní údaje a citlivé osobní údaje

poskytnout dalším osobám a úřadům.

Byl(a) jsem poučen(a) o právech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v platném znění. 

Beru na vědomí, že mám právo:

● vzít souhlas kdykoliv zpět

● požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje škola (správce) zpracovává

● požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

● vyžádat si u školy (správce) přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

● požadovat po škole (správci) výmaz těchto údajů

● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na školu (správce) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

V                                          dne                      Podpis zákonného zástupce: __________________
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