Z ÁKL AD NÍ

ŠKOL A A

M ATEŘSKÁ

ŠKOL A

V YŠŠÍ B ROD

Nám ěstí 5 8 , 3 8 2 7 3 Vyšší Bro d
tel.: 380 746 552

e-mail: skola@zsvyssibrod.cz

web: zsvyssibrod.cz

ZÁPISNÍ LIST DO 1. TŘÍDY
pro školní rok: ………………….

Zapisované dítě:
Příjmení: ……………………………………………………………………………………..……....
Jméno: …………………………………………………………………………………………..…...
Datum narození: ……………………………. Místo narození: ………………………………..…
Rodné číslo: …………………………………… Občanství: ……………….…….……………….....
Bydliště: …………………………………………………………………PSČ: …………………….
Zdravotní pojišťovna: ……………………………………………
Zdravotní stav – vady a omezení
………………………………………………………………………………………………………..
Alergie
……………………………………………………………………………………………………….

Dítě navštěvovalo MŠ

ano – ne

Dítě nastupuje do školy po odkladu školní docházky

ano – ne

Dítě bude navštěvovat školní družinu

ano – ne

Rodiče budou žádat o odklad školní docházky

ano – ne

*V kladném případě provedeno poučení o nutnosti podat si písemnou žádost o OŠD doloženou
doporučením PPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa, a to do 31. 5. tohoto roku.
Důležitá sdělení pro školu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Otec:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………….……..…..
Bydliště: …………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………….…… e-mail: ………………………………….….…..
Matka:
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………..….…..…..…..
Bydliště: …………………………………………………………………………….….……….…..…..
Telefon: …………………………………….…… e-mail: ………………………………….….…..

Oba rodiče žijí s dítětem ve společné domácnosti
Dítě je svěřeno do péče

ano – ne

matky – otce – jiné osoby

Poznámky: …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….…………………………………………………..….…
Údaje byly ověřeny podle OP a rodného listu
Datum zápisu: ………………

ano – ne

Ověřil: ………………………………………

Údaje byly ověřeny podle OP a rodného listu dodatečně
Datum ověření: ………………

ano – ne

Ověřil: ………………………………………

Prohlášení zákonného zástupce:
Souhlasím s poskytováním osobních údajů mého dítěte pro potřeby školy ve smyslu ustanovení
zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů v platném
znění a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném
znění.
………….….………………………...…
podpis zákonného zástupce
Ve Vyšším Brodě dne: ………………….…
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Správce Vašich osobních údajů
Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod, se sídlem Náměstí 58, 382 73 Vyšší Brod,
IČ 600 84 391.
Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod stane správcem
Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Číslo bankovního účtu - zákonný
zástupce, Datum narození, Jméno a příjmení dítěte, Jméno a příjmení zákonného zástupce, Místo
trvalého pobytu, Státní občanství, Telefonní spojení - zákonný zástupce, Třída, Oddělení, 6 let od
data posledního záznamu. Tyto údaje zpracováváme za účelem evidence plateb na stravování ve
školní jídelně.
Dodatek ke zpracování
Podpisem souhlasím, z titulu zákonného zástupce, se zpracováním osobních údajů nezletilé
osoby.

..…………….....………………………….
podpis zákonného zástupce

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních
údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů,
bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů
a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili
souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu
kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat.
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho
odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti
tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na e-mail skola@zsvyssibrod.cz nebo na sídlo naší
společnosti: Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod, Náměstí 58, 382 73 Vyšší Brod.
Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod využívá Pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení dohledu
a kontroly nad zpracovávanými osobními údaji. Kontaktní údaje na pověřence: Romana Sabó,
tel.: 724 687 687, e-mail: romana.sabo@advisoryservice.eu
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