
Základní škola a Mateřská škola 

Vranovice, příspěvková organizace 

                                   Masarykova 178    

 691 25 Vranovice           

     

           

___________________________________________________________________________ 

 

ZÁPISNÍ LIST DÍTĚTE 

přijímaného do přípravné třídy základní školy 

 

 

Příjmení a jméno: ....................................................................................................................... 

Datum narození: ................................................. Rodné číslo: .................................................... 

Místo narození: ................................................... Okres narození: .............................................. 

Trvalé bydliště (obec, ulice, č.p., PSČ): ....................................................................................... 

Státní příslušnost: .............................................. Zdravotní pojišťovna: ...................................... 

Zdravotní omezení, alergie*): ...................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Příjmení a jméno otce: ............................................................................................................... 

Trvalé bydliště (obec, ulice, č.p., PSČ): ....................................................................................... 

Adresa pro doručování (je-li odlišná): ......................................................................................... 

Telefon: ................................................................. E-mail*): ...................................................... 

Příjmení a jméno matky: ........................................................................................................... 

Trvalé bydliště (obec, ulice, č.p., PSČ): ....................................................................................... 

Adresa pro doručování (je-li odlišná): ......................................................................................... 

Telefon: ................................................................. E-mail*): ...................................................... 

Příjmení a jméno zákonného zástupce (není-li dítě v péči rodičů): ......................................... 

Trvalé bydliště (obec, ulice, č.p., PSČ): ....................................................................................... 

Adresa pro doručování (je-li odlišná): ......................................................................................... 

Telefon: ................................................................. E-mail*): ...................................................... 

Další údaje: 

Přichází z MŠ*): ........................................................................................................................... 

V ZŠ a MŠ Vranovice již má sourozence*)  ano ne (vybranou volbu zakroužkujte) 

Pokud ano, uveďte prosím příjmení, jméno a třídu*): ....................................................................... 

Zájem o školní družinu   ano ne (vybranou volbu zakroužkujte) 

Zájem o ranní školní družinu  ano ne (vybranou volbu zakroužkujte) 

Potvrzuji tímto správnost zapsaných údajů. Podpis zákonného zástupce: ..................................... 

*) Údaje jsou nepovinné, ale zvažte prosím jejich sdělení škole s ohledem na jejich význam. 
 



Poučení subjektů údajů – zákonných zástupců dítěte 
 Výše uvedené osobní údaje škola zpracovává na základě zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 

v platném znění.  

 Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné i elektronické podobě. Škola poskytuje osobní 

údaje pouze v takovém rozsahu a takovým subjektům, vůči kterým jí to ukládají obecně závazné 

právní předpisy,  nebo v souladu s jinými povinnostmi školy (např. záchranná služba, Policie ČR). 

Mimo uvedené příklady škola poskytne osobní údaje dítěte a zákonných zástupců pouze po 

předchozím uděleném písemném souhlasu. Neposkytnutí povinných údajů na první straně Zápisního 

listu (všechny vyjma označených) s sebou může nést právní důsledky, vyplývající z příslušných 

právních předpisů.  

 Níže uvedené osobní údaje zpracovává škola na základě § 28 zákona č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon), právním důvodem zpracování je tedy plnění právní povinnosti. K tomuto 

zpracování není potřeba souhlasu subjektu údajů, tedy zákonného zástupce dítěte:  
‒ zákonný zástupce – jméno, příjmení, místo trvalého bydliště, telefon  

‒ dítě – jméno, příjmení, místo a datum narození, místo trvalého bydliště, státní příslušnost, rodné 

číslo  

Pro další osobní údaje je vyžadován souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů.  

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů subjektu údajů  
Popis osobních údajů:  

‒ adresa MŠ, kterou dítě navštěvovalo  

‒ adresa spádové školy, pokud nemá dítě bydliště ve školském obvodu ZŠ a MŠ Vranovice 

‒ e-mailové adresy zákonných zástupců  

‒ zdravotní stav a omezení dítěte  

‒ sourozenec ve škole  

  

Škole dále poskytujete souhlas (na konci každé možnosti vždy vybranou volbu zakroužkujte):  

‒ s poskytováním služeb školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní speciální 

pedagog, školní metodik prevence) dítěti; souhlas je poskytován na dobu docházky dítěte na naši 

školu:   ano     ne  

‒ s pořizováním audiovizuálních materiálů (např. fotek, videí) dítěte a s jejich následným využitím 

pro potřeby propagace školy na školních webových stránkách, školních propagačních 

a informačních materiálech či v médiích, včetně uvedení jména a příjmení dítěte; souhlas je 

poskytován na dobu během i po skončení docházky dítěte na naši školu:   ano     ne  

 

Účel zpracování osobních údajů  
Zveřejnění fotografií nebo videozáznamů na školních webových stránkách, školních propagačních 

a informačních materiálech či v médiích, včetně uvedení jména a příjmení dítěte. 

 

Doba zpracování osobních údajů  
 Není-li uvedeno jinak, je souhlas se zpracováním osobních údajů udělen na celou dobu 

docházky dítěte na naší školu, a dále po dobu, po kterou tak stanovují obecně závazné právní předpisy 

(např. předpisy pro archivaci).  

 Udělený souhlas můžete kdykoliv vzít zpět a to písemným oznámením na adresu školy. 

Dále máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás a Vašem dítěti škola zpracovává, 

požadovat jejich opravu, pokud jsou nesprávné a výmaz, pokud pominul právní důvod jejich 

zpracování.  

 Škola si vymezuje právo na kontrolu aktuálnosti zpracovávaných údajů a jejich případnou 

opravu či doplnění. Máte-li pochybnost o oprávněnosti zpracování některých údajů, máte právo 

požádat o omezení zpracování a pokud budete mít za to, že údaje nejsou zpracovávány v souladu 

s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě, že 

byste ke zpracování osobních údajů a jejich ochraně potřebovali více informací, můžete se na školu 

kdykoli obrátit s dotazem.  

 

V(e)................................ dne .............................  

                  

Jméno, příjmení a podpis zákonného(ých) zástupce(ů): ........................................................................... 


