ZÁPISNÍ LIST pro školní rok
Jméno a příjmení dítěte ……………………………………………………………………………………..
Datum narození ……………………… Rodné číslo ……………………… Místo narození ………………...
Státní občanství ……………………… Trvalý pobyt ………………………………………………………...
Údaje o předchozím vzdělávání (MŠ, ZŠ) ……………………………………………………………………
Otec ……………………………………………… Bydliště (pokud je odlišné) ……………………………..
Telefon …………………………………………... E-mail …………………………………………………...
Matka ……………………………………………. Bydliště (pokud je odlišné) ……………………………..
Telefon …………………………………………... E-mail …………………………………………………...
Kontaktní adresa (pokud je jiná než adresa trvalého pobytu) ………………………………………………
Kontaktní osoba (pro případ mimořádné události) ………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………………………………………..
Bude navštěvovat ŠD …………………… ŠJ …………………… Zájmové kroužky…………………….
Uveďte prosím údaje důležité pro spolupráci rodiny se školou a úspěšnou práci dítěte
v pořádku – spolupráce s logopedem
* LEVÁK – PRAVÁK
* VÝSLOVNOST
* Další údaje o dítěti, které považujete za důležité (zdravotní stav, postižení, nadání apod.)
………………………………………………………………………………………………………………...
Sourozenci (žáci naší školy - jméno, třída) ………………………………………………………………….
Dávám souhlas ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje
včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a
zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné
dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) v platném znění, dále pro školní akce jako jsou školní
výlety, školy v přírodě, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely související s běžným chodem
školy.
Souhlasím s tím, aby mému dítěti byly poskytovány služby školního metodika prevence a výchovného poradce.
Souhlasím s tím, že mé dítě bude fotografováno při školní práci a jeho fotografie může sloužit k propagaci školy.
Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte v této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se
tato dokumentace ve škole povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů
nesmí tyto citlivé a osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.
Byl/a jsem poučen/a o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění: o právu přístupu k osobním údajům, právu
na jejich opravu a právech vyplývajících z §21 citovaného zákona.
Ve smyslu § 36 zákona 500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníkům bude před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Lhůta pro podávání důkazů, návrhů a vyjádření činí 5 pracovních dnů od data
zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném
místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje
žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (ve smyslu § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění).

V Praze dne

_____________________________________________
podpisy zákonných zástupců

