
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

PRAHA – SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16

154 00 Praha – Slivenec

ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2021 /2022

(Vyplňuje se až po přijetí dítěte do školy)

Jméno a příjmení dítěte_______________________________ Datum narození______________________

Rodné číslo _________________Místo narození______________________________________________

Státní občanství__________Trvalý pobyt ____________________________________________________

Údaje o předchozím vzdělávání žáka (ZŠ,MŠ) ______________________________________________

Dítě již mělo odklad povinné školní docházky: ano x ne

Zdravotní pojišťovna ____________ Mateřská škola ___________________________________________

Bude navštěvovat ŠD______přípravný kurz ______ Výslovnost___________________________________

Zdravotní stav, postižení, obtíže (údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro 
budoucího žáka školy: o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte, o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o 
zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; tyto další informace nemají vliv na rozhodnutí 
ředitele o přijetí/nepřijetí, s výjimkou nespádového žáka, pokud by bylo zřejmé, že jeho přijetím by byl porušen 
limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Sourozenci: jméno, třída _______________________________________________________:___________

OTEC __________________________ Bydliště (pokud je odlišné)________________________________

Telefon do bytu__________________ do zam._______________mobil_____________________________

E-mail _____________________________ Datová schránka _____________________________________

MATKA ________________________ Bydliště (pokud je odlišné)________________________________

Telefon do bytu__________________ do zam._______________mobil_____________________________

E-mail _____________________________  Datová schránka _____________________________________

Základní škola a mateřská škola Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých osobních údajů
naleznete na https://www.skolaslivenec.cz/gdpr/   . Se všemi podmínkami přijetí do základní školy jsem byl/a seznámen/a. Prohlašuji, že údaje, 
které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.

V _______________ dne ______ 20…

Zapsal/a:

Informovaný souhlas zákonného zástupce je součástí tohoto zápisního listu.

Tel/fax: 251816594 IČO: 70108391 e-mail  :  zs.slivenec@seznam.cz
Tel: 251812391 DIČ: CZ 70108391 154 00 Praha - Slivenec

https://www.skolaslivenec.cz/gdpr/
mailto:zs.slivenec@seznam.cz


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

PRAHA – SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16

154 00 Praha – Slivenec

Informovaný souhlas

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Základní škole a mateřské škole Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16
(dále jen "škole") ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o mém

dítěti______________________________________________ nar. ___________________
ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice školy ke GDPR.

Svůj souhlas poskytuji pouze pro: (odpověď zakroužkujte)

- zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci základní/mateřské školy a v ano ne
rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,
- zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci zájmových útvarů školy a 
školní družiny
- pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace,

- vedení dokumentace psychologických vyšetření a poskytování poradenských služeb ve školách

- pro intervenci psychologa, speciální pedagoga a dalších odborných pracovníků z oblasti 
psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb, aby s mým dítětem mohli v 
rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat
- přijímací řízení na střední školy

- pořizování a zveřejňování údajů a fotografií v propagačních materiálech školy, včetně 
webu školy
- pořádání školních a mimoškolních akcí (výlety, školy v přírodě, exkurze…)

- pro vedení evidence v souvislosti se stravováním žáka/dítěte

Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich 
zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto 
osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo 
nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.

Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů, o právu 
přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, 
které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu 
domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a 
osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 
zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

V Praze dne___________________

Jméno zákonného zástupce_______________________________a podpis __________________

Jméno zákonného zástupce_______________________________a podpis __________________

Tel/fax: 251816594 IČO: 70108391 e-mail  :  zs.slivenec@seznam.cz
Tel: 251812391 DIČ: CZ 70108391 154 00 Praha - Slivenec
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