Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596, 516 01
OSOBNÍ LIST ŽÁKA k žádosti o přijetí do 1. třídy pro šk. r. 20__ /20__
Údaje o dítěti
Jméno a příjmení:
Adresa pobytu dítěte (ulice, číslo popisné, obec, PSČ):

Datum narození:

Rodné číslo:

Místo narození:

Státní občanství:
ČR

/ jiné:

Zdravotní pojišťovna:

Pouze u cizinců – zaškrtněte druh pobytu:

Mateřská škola, kterou dítě navštěvovalo:

občan EU přechodný trvalý
Sourozenci na naší škole (třída):

Dítě již mělo odklad školní docházky:
Žádost o odklad školní docházky
Důvod:
Dítě je

PRAVÁK

azyl

ANO
NE
Předčasný nástup

LEVÁK

NEVYHRANĚNO

Zdravotní stav, postižení, obtíže:

Prohlášení rodičů o zdravotním stavu žáka (omezení, alergie, poruchy, diety apod.)

Rodič / zákonný zástupce

otec

matka

Titul, jméno, příjmení
Adresa trvalého
bydliště
Telefon
E-mail

Adresa pro doručování
(uveďte jméno a adresu včetně PSČ zákon. zástupce, jemuž budou zasílána sdělení týkající se žáka)

Další údaje (v případě zájmu zaškrtněte):
Mám zájem o školní družinu:

Mám zájem o stravování ve školní jídelně:

Individuální dispozice dítěte (např. nadání, vyhraněný zájem, péče logopeda,
grafomotorické obtíže aj.):

Další informace, které považujete za důležité

PROHLÁŠENÍ A POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Beru na vědomí, že výše uvedené osobní údaje jsou Základní školou Rychnov nad Kněžnou,
Javornická 1596 (dále jen „správce“) zpracovávány na základě čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení (EU)
2016/679 (dále jen „GDPR“) („Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje“), a dále na základě čl. 6, odst. 1, písm. e) GDPR („Zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen
správce“).
Správce těchto osobních údajů se zavazuje, že jej nepředá žádné třetí osobě a ani jej nebude
využívat k jiným účelům, a dále, že přijal veškerá přiměřená bezpečností, technická a procesní
opatření, aby nedošlo k jejich zneužití.
Likvidace těchto osobních údajů se řídí platným spisovým a skartačním řádem, vyjma osobních
údajů, zpracovávaných na základě čl. 6, odst. 1, písm. e) GDPR.
V případě, že by vyvstaly jakékoliv mé pochybnosti o zákonnosti použití mých osobních údajů, mohu
se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje na pověřence jsou uvedeny
na webových stránkách školy) popřípadě na Úřad pro ochranu osobních údajů, který dozoruje
nakládání s osobními údaji na území České republiky.

Podpisem stvrzuji správnost a úplnost poskytnutých údajů.
Dne ______________________________

Podpis zák. zástupce: ___________________________

Zapsal/a: _________________________________

