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Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žadatelé (zákonní zástupci dítěte):
Jméno, příjmení:_________________________________________________________________________
Trvalé bydliště (popř. jiná adresa pro doručování):______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Telefon:________________________ datová schránka:_________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________________________
Jméno, příjmení:_________________________________________________________________________
Trvalé bydliště (popř. jiná adresa pro doručování):______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Telefon:________________________datová schránka:__________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________________________

Správní orgán, jemuž je žádost doručována:
Základní škola Soběslav, Komenského 20
Komenského 20/22, Soběslav 392 01
Žádost
Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
přihlašuji k zápisu k povinné školní docházce
na Základní škole Soběslav, Komenského 20
Komenského 20/22, Soběslav 392 01
ve školním roce 2021/2022
Jméno dítěte:_________________________________________________________ZP:________________
Datum narození:_______________________Místo narození:______________________________________
Rodné číslo: _________________________v loňském roce byl udělen odklad školní docházky ANO / NE
Bydliště:_______________________________________________________________________________
Případné zdravotní problémy:_______________________________________________________________

Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky.
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 byl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými
opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

_______________________________________________________________________________________
Další doplňující informace k žádosti rodiče uvedou na zápisním lístku při zápisu.

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
(jméno a příjmení):
______________________________________________________________________________________

Podpisy žadatelů:

…………………………..………

…………………………………………….

V Soběslavi dne:

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Základní škola Soběslav, Komenského 20 stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního
titulu zákonné povinnosti evidujeme: Jméno a příjmení, Adresa pro doručování písemností, Telefonní spojení, E-mail, Datová
schránka, podpis - zákonný zástupce, Jméno a příjmení, Zdravotní pojišťovnu, Datum narození, Místo narození, Místo trvalého
pobytu, Rodné číslo - žák, 10 let. Tyto údaje zpracováváme za účelem dle § 36 odst. 4 + § 46 odst. 1 ŠZ a dále dle § 36 a § 46 ŠZ
+ § 28 ŠZ a dále dle § 20 odst. 2 a 3 ŠZ. Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme Adresa MŠ, kterou navštěvuje - dítě,
časově neomezeně. Tyto údaje zpracováváme za účelem oprávněný zájem školy na tom znát historii vzdělávání žáka.
Dodatek ke zpracování
Podpisem souhlasím, z titulu zákonného zástupce, se zpracováním osobních údajů nezletilé osoby.

..……………………………………….
podpis zákonného zástupce
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 email reditel@zssobeslav.cz nebo na sídlo naší společnosti: Základní škola Soběslav, Komenského 20,
Komenského 20/22, 392 01 Soběslav.
Základní škola Soběslav, Komenského 20 využívá Pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení dohledu a kontroly nad
zpracovávanými osobními údaji. Kontaktní údaje na pověřence: Jana Janečková, tel.: 724 652 100, email:
info@advisoryservice.eu

