Registrační číslo:

2
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2020/2021
Do následujících čtverců uveďte A (jako ano) nebo N (jako ne):
dítě šestileté v době nástupu do školy
JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

navštěvovalo MŠ

byl již udělen odklad šk. docházky

_______________________________________________________

Datum narození ______________________ Rodné číslo _______________________________________
Místo narození _____________________ Okres_____________________ Státní občanství ___________
Trvalé bydliště_____________________________________________________________ PSČ ________
Mateřská škola (navštěvovalo-li) ______________________________ Zdravotní pojišťovna __________
Zdravotní stav, postižení, obtíže ___________________________________________________________
________________________________________ Dětský lékař __________________________________
Bude navštěvovat ŠD_________

Výslovnost __________________________________________

Sourozenci: jméno, třída _________________________________________________________________
1. Zákonný zástupce (matka – otec) nejbližší kontaktní osoba ___________________________________________
Bydliště (pokud je odlišné)___________________________________________________________________
Telefon __________________ , ___________________ E-mail _________________________________
2. Zákonný zástupce _____________________________________________________________________
Bydliště (pokud je odlišné)___________________________________________________________________
Telefon ___________________ , ___________________ E-mail ________________________________
Dávám svůj souhlas Základní škole, Studentská ulice 895, Mnichovo Hradiště 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 běžných chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky svého 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.
Škola si Vás v souvislosti se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, dovoluje požádat o souhlas ke shromažďování
fotografií a videí žáků, pro potřeby vedení školní elektronické dokumentace (web školy), a souhlas s užitím všech děl (např. literární, hudební,
výtvarné) žáků, která byla vytvořena v souvislosti s vyučováním pro účely výstav, soutěží a další prezentace školy po dobu školní docházky.
Materiály nebudou užity ke komerčním účelům.

V Mnichově Hradišti dne

2020

Podpisy zák. zástupců: _______________________________

