
    

 

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Český Krumlov, 
Plešivec 249 od 1. 9. 2022 

 

Registrační číslo přidělené pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí:  

 

Osobní údaje o dítěti: 

 

Jméno a příjmení___________________________  

Datum narození__________________ 

Rodné číslo _________________ 

Místo narození______________________________________ 

Státní občanství__________ 

Adresa trvalého bydliště ___________________________________________ 

Mateřská škola, kterou dítě navštěvuje __________________________________ 

U zápisu poprvé/podruhé________________ 

Zdravotní stav, postižení, obtíže, zvláštní zájmy (nepovinné)________________ 

________________________________________________________________ 

Jiný školský obvod – adresa spádové školy________________________________ 

 

Zákonní zástupci žádají o odklad: ano/ne 

Sourozenec ve škole:   ano/ne 

Zájem o zařazení do školní družiny: ano/ne 

Zájem o předškolní přípravu (projekt Nanečisto) ano/ne 

Zápis do této školy zákonní zástupci vzájemně projednali a shodli se na něm: ano/ne 

Dítě jsme společně zapsali i do jiné základní školy: ano/ne 

V případě kladné odpovědi – do které? ________________________________ 

 



    

 

 

Žadatelé 

Zákonný zástupce 1: 

Jméno a příjmení__________________________ 

Vztah k žákovi (např. rodič, nevlastní rodič, prarodič, opatrovník): _____________________ 

Adresa trvalého bydliště (pokud je odlišné)_______________________ 

Adresa pro doručování _______________________ 

Telefon____________________ e-mail______________________ 
 

Žadatelé 

Zákonný zástupce 2: 

Jméno a příjmení__________________________ 

Vztah k žákovi (např. rodič, nevlastní rodič, prarodič, opatrovník): _____________________ 

Adresa trvalého bydliště (pokud je odlišné)_______________________ 

Adresa pro doručování _______________________ 

Telefon____________________ e-mail_______________________ 
 
 
 
 
Základní škola jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu s právními 
předpisy (zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále zákonem 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů).  
 
Ke zpracování osobních údajů, u kterých je uvedeno „nepovinné“ je nutný 
informovaný souhlas zákonného zástupce, protože se jedná o údaje nad rámec 
zákonných ujednání, nicméně pomohou lépe pracovat s dítětem a zjednodušit 
komunikaci. Uvedením „nepovinných“ údajů dáváte souhlas s jejich zpracováním, ten 
však můžete kdykoli odvolat (osobní údaje budou vymazány i jakmile pomine důvod 
pro jejich zpracování). 
 
 
 
Potvrzuji správnost zapsaných osobních údajů.  
 
 

V Českém Krumlově dne ______________________ 
 

Jméno (čitelně) a podpis zákonného zástupce______________________ 
 


