
 

ZÁPISOVÝ  LIST pro školní rok    2020/2021 
 

Jméno a příjmení dítěte__________________________________ Datum narození_________________ 

Rodné číslo___________________ Místo narození__________________ Okres____________________ 

Státní občanství____________________________ Cizinci druh pobytu__________________________ 

Trvalé bydliště________________________________________________________________________ 

Kontaktní adresa (liší-li se od TB)___________________________________________________________ 

Zdravotní pojišťovna ______________ Zdravotní stav, postižení, obtíže __________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Další důležité údaje o dítěti ______________________________________________________________ 

Navštěvovalo dítě MŠ? (zakroužkujte) ANO - NE  Bude navštěvovat školní družinu?    ANO - NE 

Nastupuje do školy v řádném termínu?     ANO   -   PO ODKLADU (i dodatečném)   -   PŘEDČASNĚ 

OTEC ________________________________________ E-mail________________________________ 

Kontaktní adresa (liší-li se)_______________________________________ Telefon __________________ 

MATKA ______________________________________ E-mail________________________________ 

Kontaktní adresa (liší-li se)_______________________________________ Telefon __________________ 

JINÝ zák. zást. _________________________________ E-mail________________________________ 

Kontaktní adresa (liší-li se)_______________________________________ Telefon __________________ 

 

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 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění a ve smyslu 

Evropského nařízení k GDPR. 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, přijímacího 
řízení na střední školy, úrazového pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v 
propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy 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. 110/2019 Sb. a ve smyslu Evropského nařízení k GDPR. 

 
Beru na vědomí informaci, že Základní škola Osek, okres Teplice (dále jen „škola“) eviduje a zpracovává osobní údaje mé a mého dítěte, 
nezbytné pro přijetí k základnímu vzdělávání, ve smyslu všech ustanovení zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném 
znění. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS ej6qv6g, emailem na 
adrese zsosek@zsosek.cz nebo poštou na adrese Základní škola Osek, Hrdlovská 662, 417 05 Osek. Výše uvedenými způsoby je možné se v 
relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení 
zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů. Pověřencem pro školu je Ing. Veronika Součková, tel. č. 417 837 253, email: gdpr@osek.cz. 
 

 

V  …..………. dne …………………..….  podpisy zák. zástupců: ………………………….…. 

            …………………………….. 


