Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková organizace

Zápisový list dítěte do 1. třídy ZŠ
1. Jméno a příjmení dítěte ____________________________________________________
Datum narození ____________________RČ _________________________ZP___________
Místo narození __________________________________Okres _______________________
Státní občanství _______________Bydliště _______________________________________
___________________________________________________________________________
2. Otec dítěte________________________________________________________________
Bydliště(pokud není shodné s bydlištěm žáka) _____________________________________
__________________________________________________________________________
Telefon________________________________e-mail: . _____________________________
3. Matka dítěte _____________________________________________________________
Bydliště(pokud není shodné s bydlištěm žáka) _____________________________________
___________________________________________________________________________
Telefon________________________________e-mail: . _____________________________
Jako zákonný zástupce bude uváděn otec – matka (zakroužkujte)
4. Přechodné bydliště – pokud se adresa skutečného bydliště liší od trvalého:____________
__________________________________________________________________________
5. Sourozenci(jméno, příjmení, rok nar., případně třída) _____________________________
___________________________________________________________________________
6. Rodinné prostředí(zakroužkujte):
Rodina je úplná
v rodině je nevlastní otec – matka
Rodiče jsou rozvedeni, dítě žije s matkou – s otcem
dítě je adoptované
Dítě je svěřené do péče_____________________________umístěno v dětském domově
7. Navštěvovalo MŠ _________________________________________________________
8. Zdravotní stav: chronické onemocnění – vada zraku – sluchu – řeči – alergie – epilepsie –
diabetes – srdeční vada – dietní omezení – celialkie – jiné:____________________________
9. Bude navštěvovat ŠD _________________ ŠJ___________________________________
10 a. Souhlas s poskytnutím údajů: Dávám svůj souhlas Základní škole a mateřské škole Starý
Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové organizaci k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a
osobní citlivé údaje včetně RČ, zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního nebo
sociálního znevýhodnění mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
os. údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a RČ v platném znění.
Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně
patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti
psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb.
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, 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. Údaje budou evidovány ve školní
matrice (program DM Software) a v katalogovém listu žáka.
10 b. Souhlas s pořízením a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků
a zvukových záznamů týkajících se žáka nebo jeho projevů osobní povahy: V souladu s §84-§90
zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, s pořizováním a použitím písemností osobní povahy,
podobizen, obrazových a zvukových záznamů týkajících se uvedeného žáka/žákyně nebo jeho/jejích
projevů osobní povahy pro potřeby Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81,

příspěvkové organizace, zejména pro prezentaci a propagaci školy, záznamy ze školních akcí, výletů,
besídek, apod. na webových stránkách školy (www.zssedec.eu), facebookovém profilu školy
(https://facebook.com/ZS.a.MS.Sedlec), reklamních a PR materiálech školy, tiskových zprávách –
příspěvcích v tisku (zejména v RL či regionálních novinách). V případě, že výše uvedené dokumenty a
výstupy jsou osobními údaji ve smyslu zákona č.101/200Sb., o ochraně osobních údajů v platné znění
souhlasím s jejich shromažďováním a zpracováváním školou ke shora uvedený účelům po dobu celé
školní docházky mého dítěte, pro účely prezentace a propagace (foto archiv, kronika, apod.) poskytuji
souhlas časově neomezený.
Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a
citlivé údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č.
101/2000 Sb., v platném znění a §84-§90 zákona č.89/2012 Sb.,občanský zákoník, zejména o svém
právu tento souhlas kdykoli odvolat a to bez udání důvodů.

V __________________ dne ___________

Podpisy rodičů:_____________________

