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Zápisní list pro školní rok 2023/2024 

Jméno a příjmení dítěte:______________________________________________ 

Datum narození:  ________________ Rodné číslo :_________________________ 

Místo narození:  ___________________________ Okres:___________________ 

Státní občanství:_________  Bydliště: ___________________________________ 

Zdravotní pojišťovna: ________________________________________________ 

Mateřská škola (název, adresa): _______________________________________ 

Bude navštěvovat ŠD: ANO x NE Zdravotní stav: ___________________________ 

Výslovnost:_______________________________________________________ 

Zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv na průběh 

vzdělávání:_________________________________________________________ 

 

Sourozenci: _________________________ třída (ročník): _________________ 

   _________________________           _________________ 

 

Otec:    ____________________________________________________________ 

Bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka):____________________________ 

Telefon do bytu:______________ do zaměstnání:     _______________________ 

Matka:     ___________________________________________________________ 

Trvalé bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka):_______________________ 

Přechodné bydliště (doručování písemností)______________________________ 

Telefon do bytu________________ do zaměstnání:        _____________________ 

Poznámka: 

nešestiletý - nenavštěvoval MŠ - nezralý - rodiče budou žádat odklad šk. docházky – zájem o přípravnou 

třídu      Ano/Ne 

byl OŠD v roce 2022/2023 

Zapsal: 
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Dávám svůj souhlas Základní škole Chodov, Husova 778, okres Sokolov, příspěvková organizace 

v souladu s obecným Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 se 

zpracováním a evidencí osobních údajů, a to: jména a příjmení, fotografií, videozáznamů, data narození, děl 

a jména, příjmení a kontaktu na kontaktní osoby za účelem: 

- účasti na mimoškolních akcích (soutěže, reprezentace školy, výlety): po dobu akce; 

- prezentace školy prostřednictvím školní vitríny, nástěnky, webu školy, zpravodajích; 

- vedení nezbytných údajů v rámci účasti na lyžařském a plaveckým výcviku a školy v přírodě; 

- k poskytnutí osobních údajů nezbytných pro zajištění pojištění dětí v rámci příslušných akcí; 

- vedení kroniky a zaznamenání historie školy. 

Souhlas poskytuju výše uvedené škole k zajištění a naplnění výše uvedených účelů. Škola se zavazuje, že 

výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány a evidovány pouze po nezbytně nutnou dobu k naplnění 

účelu jejich získání. Svým podpisem souhlasím, že jsem byl poučen o právech podle Nařízení evropského 

parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, zejména o právu kdykoli tento souhlas odvolat a to i 

bez udání důvodů. 

Dále jsou zpracovávány, evidovány a předávány osobní a citlivé údaje podle zákona č. 561/2004 Sb., 

školského zákona, v platném znění pro účely vedení povinné dokumentace školy nebo jiných zákonných 

požadavků.  

 

 

V Chodově, dne 25. dubna 2023 

  

 ………………………………………….. 

 podpis zákonného zástupce: 

 


