
ZÁKLADNÍ ŠKOLA FORMANSKÁ

Na Vojtěšce 188

149 00 Újezd u Průhonic /2020

Údaje o žákovi

Jméno Příjmení

Datum narození Rodné číslo

Místo narození Státní občanství

Bydliště

PSČ Zdravotní pojišťovna

Mateřská škola:

Spádová škola:

Zdravotní obtíže

Jméno Příjmení

Vztah k dítěti Matka Otec Jiná osoba

Bydliště

PSČ

Telefon

E-mail

Jméno Příjmení

Vztah k dítěti Matka Otec Jiná osoba

Bydliště

PSČ

Telefon

E-mail

Máme zájem, aby dítě navštěvovalo:

Školní družina ANO - NE Školní jídelna ANO - NE

Přiděleno č.j.:

Adresa mateřské školy (kterou 

dítě navštěvuje)

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
pro rok 2020/2021

Údaje zákonných zástupců ( v uvedeném pořadí vás budeme kontaktovat)

kód přihlášky:



Podpis zákonného zástupce Podpis zákonného zástupce

V Praze dne: Matka Otec

Čestné prohlášení zákonného zástupce:

Prohlašuji, že jednám ve vzájemné shodě s druhým zákonným zástupcem a ve prospěch dítěte.

Všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis zákonného zástupce Podpis zákonného zástupce

V Praze dne: Matka Otec

Žádost o odklad ANO NE

zápis provedl

Dávám svůj souhlas Základní škole Formanská 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      zněn   a zákona      č. 133/2000 

Sb. o evidenci obyvatel   a      rodných     čísel     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, úrazové  pojištění    

žáků a pro  jiné  účely související s běžným  chodem školy. Souhlas poskytuji   na   celé   období  školní      

docházky       mého   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 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.

Souhlasím se zveřejněním   obrazových    snímků, obrazových a zvukových záznamů   týkajících se 

mého dítěte za účelem prezentace školy na   webových stránkách,  facebokových   stránkách   výše   

uvedené  školy  a  v  materiálech   sloužících k   prezentaci  a propagaci školy. Tento souhlas poskytuji 

na celé období školní docházky a byl(a) jsem poučen(a) o svém právu tento souhlas kdykoliv bez udání 

důvodů písemně odvolat.

Vyplní škola:

Údaje o mém dítěti (včetně RČ dle rodného listu/pasu) a údaje o 

zákonném zástupci (dle občanského průkazu/pasu) zkontroloval:


