Základní škola, Kladno, Pařížská 2249
Pařížská 2249, Kladno PSČ 272 01
tel. 312 686 018
www.zskladnoparizska.cz

Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy
Žádám o zařazení svého dítěte do přípravné třídy ve školním roce 2021/2022
na Základní škole, Kladno, Pařížská 2249.
Jméno a příjmení dítěte: ______________________________________________________________
Datum narození: ___________________ Místo: ____________________ RČ ___________________
Národnost: _______________ Státní příslušnost: ________________Bude navštěvovat ŠD: ________
Mateřský jazyk _____________________________ Zdravotní pojišťovna ______________________
Případná zdravotní postižení
__________________________________________________________________________________
Trvalé bydliště
__________________________________________________________________________________
Přechodná nebo doručovací adresa:
_________________________________________________________________________________
Zákonný zástupce:
Jméno a příjmení
matky:____________________________________________________________________________
Bydliště (pokud je odlišné od
dítěte)____________________________________________________________________________
Telefonický a e-mailový kontakt
__________________________________________________________________________________
Jméno a příjmení
otce:______________________________________________________________________________
Bydliště (pokud je odlišné od
dítěte)_____________________________________________________________________________
Telefonický a e-mailový kontakt
__________________________________________________________________________________
Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání
(přestupu do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat zákonný zástupce:
Matka _______________________________________
Otec ________________________________________
Doloženo: Rozhodnutí o odkladu PŠD, Doporučení ŠPZ
Údaje kontrolovány dle: Rodného listu, Občanského průkazu

Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala
osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Dále dávám škole svůj souhlas k
tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální
pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. Souhlasím
s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné
podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví.
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, pořádání
mimoškolních akcí školy (např. soutěže, exkurze, školní výlety), přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění
žáků, pro účely naplňování SVP, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy,
včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Fotografie jsou pečlivě
vybírány a nejsou spojovány s dalšími daty dítěte. Souhlasím s tím, aby škola užívala autorská díla vytvořená mým
dítětem za účelem propagace a prezentace školy i po ukončení školní docházky na škole. 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. Byl/a jsem poučen/a o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a ve smyslu Evropského
nařízení ke GDPR.
Tento souhlas mohu v jednotlivých bodech kdykoliv odvolat.
Poučení:
Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(GDPR). V rámci správního řízení jsou osobní údaje dítěte poskytnuty zřizovateli příspěvkové organizace za
účelem zpracování zápisů do základní školy v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu
dítěte. Zřizovatel příspěvkové organizace osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahájení školní docházky.
Poskytnuté osobní údaje dítěte jsou dále poskytovány v nezbytném rozsahu s ustanovením zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob Krajskému úřadu Středočeského kraje za účelem vyjádření souhlasu ke zřízení
přípravné třídy.

V ___________ dne _________________
podpis zákonného zástupce

