3. Základní škola Holešov
769 01 Holešov, Družby 329
IČO: 70841471, 573 503 140, e-mail: kancelar@3zshol.cz, www.3zshol.cz

Registrační číslo přidělené pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí: __________________

ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2021/2022
Jméno a příjmení dítěte:

_____________________________________________________

Datum narození: _______________________

Rodné číslo:____________________________

Místo narození: ________________________ Okres: ________________________________
Státní občanství: ________________________ Zdravotní pojišťovna:____________________
Místo trvalého pobytu: __________________________________________________________
OTEC
Jméno a příjmení, titul otce: _____________________________________________________
Bydliště (pokud je odlišné od dítěte): ______________________________________________
popř. adresa pro doručování: _____________________________________________________
Telefonické spojení: ___________________________________________________________
E-mail: _____________________________datová schránka: ___________________________
MATKA
Jméno a příjmení, titul matky: ____________________________________________________
Bydliště (pokud je odlišné od dítěte): ______________________________________________
popř. adresa pro doručování: _____________________________________________________
Telefonické spojení: ___________________________________________________________
E-mail: ______________________________ datová schránka: _________________________
Jako zákonný zástupce bude v matrice školy uveden/a:

OTEC – MATKA *

Zapsané údaje souhlasí s rodným listem dítěte a dokladem totožnosti zákonného zástupce:
V Holešově ____________ 2021

Podpis pedagoga: _________________________

INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ŽÁKA:
Bude navštěvovat školní družinu:

ANO – NE *

Bude navštěvovat školní jídelnu:

ANO – NE *

Trpí dítě v současné době vadami řeči?

ANO – NE *

Celkový zdravotní stav dítěte:

dobrý – má zdravotní obtíže /jaké/ *

____________________________________________________________________________
Schopnosti, zvláštní zájmy a problémy žáka:
____________________________________________________________________________
Navštěvovalo dítě MŠ:

ANO – NE *

Adresa předškolního zařízení: ____________________________________________________
Zákonný zástupce bude žádat o odklad povinné školní docházky:

ANO – NE *

Sourozenci ve škole/jméno, třída/:
_____________________________________________________________________________
Poznámka: Údaje označené * - škrtněte to, co se nehodí

Potvrzuji správnost zapsaných údajů. Beru na vědomí, že z důvodu vyrovnaných počtů
žáků ve třídách si vedení školy vyhrazuje právo na zařazení žáků do jednotlivých tříd.
V Holešově, dne ___________

Podpis zákonného zástupce: ________________________

Informace o zpracování osobních údajů:
Správcem Vašich osobních údajů je 3. Základní škola Holešov, Družby 329, 769 01 Holešov.
Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti,
v případě uvedení informací o zdravotních omezeních dítěte podle čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR – zpracování je
nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu.
1.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu docházky Vašeho dítěte do základní školy a dále pak po
dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě, a nejsou předávány dalším subjektům.
2.
V případě nepřijetí Vašeho dítěte k povinné školní docházce budou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu
se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád po dobu tří let od rozhodnutí o nepřijetí, potom budou skartovány.
3.
Další potřebné informace o Vašich právech se správou osobních údajů naleznete na webových stránkách školy
www.3zshol.cz v odkazu Ochrana osobních údajů – Pravidla pro ochranu osobních údajů.

