Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov
Velké Svatoňovice 198, 542 35
IČO: 750 151 88
Ředitelka školy: Mgr. Eva Hrabová
________________________________________________________________________________

Zápisní list pro školní rok 2022/2023
(PO VYPLNĚNÍ DŮVĚRNÉ)

Jméno a příjmení dítěte____________________________________________________________________
Datum narození_______________________________ Rodné číslo _________________________________
Místo narození_______________________________ Zdravotní pojišťovna __________________________
Místo trvalého pobytu _____________________________________________________________________
Místo přechodného pobytu _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Státní občanství_______________________ U cizinců číslo cestovního dokladu ___________________

(Kvalifikátor státního občanství: občan ČR, cizinec s trvalým pobytem v ČR, cizinec s přechodným
pobytem v ČR, azylant nebo žadatel o azyl, osoba bez státní příslušnosti)
(případně vypište zdravotní stav,
postižení, obtíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání - dítě trpí očními, sluchovými či
pohybovými vadami, vadou řeči, alergie, apod.)
Zdravotní stav:

dobrý

–

má zdravotní potíže

_______________________________________________________________________________________
Pokud bylo dítě vyšetřeno psychologem, uveďte důvod __________________________________________
Dítě

bude navštěvovat ŠD*

ANO - NE (předběžný dotaz)

bude se stravovat ve školní jídelně*

ANO - NE (předběžný dotaz)

Dítě mělo – nemělo* odklad školní docházky.
* správnou odpověď dejte do kroužku

Jméno a příjmení, titul otce _________________________________________________________________
Bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka) __________________________________________________
Adresa pro doručování písemností ___________________________________________________________
Telefon _________________________ E-mail __________________________________________________
Adresa datové schránky ____________________________________________________________________

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov
Velké Svatoňovice 198, 542 35
IČO: 750 151 88
Ředitelka školy: Mgr. Eva Hrabová
________________________________________________________________________________
Jméno a příjmení, titul matky _______________________________________________________________
Bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka) __________________________________________________
Adresa pro doručování písemností ___________________________________________________________
Telefon ___________________________ E-mail ________________________________________________
Adresa datové schránky ____________________________________________________________________

Je-li dítě SOUDNĚ SVĚŘENO DO tzv. VÝLUČNÉ PÉČE jen jednoho zvýše uvedených zákonných zástupců
(rodičů), uveďte, o koho se jedná:
Jméno a příjmení výlučného zákonného zástupce dítěte: _________________________________________
Poznámka: Výše uvedené osobní údaje jsou nutné k vedení dokumentace a školní matriky dle § 28 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
ve znění předpisů pozdějších a při jejich zpracování postupuje škola podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Dávám svůj souhlas Základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Velké
Svatoňovice, okres Trutnov, k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně
rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění. 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, mimoškolní
akce školy jako školní výlety, školy v přírodě a lyžařské kurzy, přijímací řízení na střední školy, úrazové
pojištění žáků 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. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole,
která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším
osobám a úřadům.
Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli
odvolat a to i bez udání důvodů.

Ve Velkých Svatoňovicích dne ______________________
Podpis zákonného zástupce: ______________________________________

Zapsané údaje souhlasí s rodným listem dítěte a dokladem totožnosti zákonného zástupce.
Datum a podpis zapisujícího pedagoga _________________________________________

