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ZÁPISNÍ LIST do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 

(dle §36 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění) 

 
 

Registrační číslo přidělené pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí: __________________ 
  

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE ______________________________________________________________  

Datum narození______________________ Rodné číslo _______________________________________ 

Místo narození_______________________________________ 

Státní občanství__________ V případě cizinců: s trvalým – přechodným pobytem* (nehodící se škrtněte) 

Trvalé bydliště_________________________________________________________________________ 

Bydliště (je-li odlišné od trvalého)__________________________________________________________ 

Povinné předškolní vzdělávání (kde) _______________________________________________________ 

Byla odložena školní docházka   ANO – NE   

Dítě bude navštěvovat školní družinu       ANO - NE  

 

 

MATKA  

Jméno a příjmení ______________________________________________________________________   

Místo trvalého pobytu _________________________________________________________________ 

 

OTEC 

Jméno a příjmení ______________________________________________________________________   

Místo trvalého pobytu __________________________________________________________________ 

 

Zákonný zástupce, který bude uveden v matrice: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Soulad s volbou školy mezi zákonnými zástupci 
 
Ke dni zápisu není rozpor mezi zákonnými zástupci o volbě školy pro jejich dítě. Uvedený zákonný 
zástupce informoval druhého zákonného zástupce dítěte o tom, že podal žádost o zápis dítěte 
k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Batelov, příspěvkové organizaci. 
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Informace o zpracování a evidenci osobních údajů dítěte a jeho zákonných zástupců   
 

Osobní údaje uvedené v zápisním listu dítěte budou zpracovány školou v listinné i elektronické podobě 

pro účel vedení povinné školní dokumentace podle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. Tyto údaje 

jsou předávány subjektům, jimž musí být poskytovány v souladu s povinnostmi školy, které jsou dány 

obecně závaznými právními předpisy. Jiným subjektům budou osobní údaje předány pouze, pokud k 

tomu udělíte svůj souhlas.  

Vámi uvedené osobní údaje budou zpracovány po celou dobu školní docházky vašeho dítěte na této 

škole a po zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje.  

 

Potvrzení správnosti zapsaných údajů 
Potvrzuji správnost zapsaných údajů a souhlasím s evidencí a zpracováním osobních údajů pro uvedené 

účely v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů. Tyto údaje poskytuji 

pouze výše uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní údaje a citlivé 

osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.  

  

Byl(a) jsem poučen(a) o právech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v 

platném znění. Beru na vědomí, že mám právo:  

● vzít souhlas kdykoliv zpět  

● požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje škola (správce) zpracovává  

● požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů  

● vyžádat si u školy (správce) přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit  

● požadovat po škole (správci) výmaz těchto údajů  

● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit 

se na školu (správce) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů  

 

 Doporučení pro rodiče 

Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s dokumentem „Desatero pro rodiče dětí předškolního 

věku“, který pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo MŠMT a ve kterém jsou zachyceny informace o tom, 

co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.  Tento dokument je přístupný také na webových 

stránkách školy – www.zsbatelov.cz.  

 

V__________________ dne_________________  

Podpis zákonného zástupce: ___________________________________________________________ 
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