DUBEN 2021
Základní škola, Praha 8, Libčická 10,
se sídlem Libčická 10/658, Praha 8 – Čimice, IČO: 60461811

ZÁPISOVÝ LÍSTEK DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
Informace o dítěti:
Jméno a příjmení dítěte: .......................................................................................................
Datum narození: ........................................... Rodné číslo: ………………………………………………..
Mateřská škola:
Adresa mateřské školy:

Počet let

Další okolnosti ovlivňující vstup dítěte do školy:
Okolnost
ANO - NE
Důvod, okolnosti apod.
Rodiče žádají o odklad školní
docházky:
Péče logopeda:
Zdravotní stav, vady,
omezení, alergie, postižení:
Levák:
Nevyhraněné držení ruky:
Jiné zvláštní schopnosti:
(nadání, znalosti apod.)
Zájem o školní družinu:
Další údaje o dítěti, které považujete za důležité:

Dávám svůj souhlas Základní škole, Praha 8, Libčická 10 k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně
rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a ve smyslu
nařízení EU 697/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů.
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č.561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, vedení
nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, mimoškolní akce školy jako školní výlety, školy v přírodě a lyžařské kurzy,
přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období
školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje.
Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní údaje poskytnout dalším osobám a
úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a ve smyslu nařízení EU
697/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů, zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez
udání důvodů.

Datum zápisu:….................

Podpis zapisujícího učitele: …………………………………

Podpis zákonného zástupce: ………………………

Zákládní školá, Práhá 8, Libčičká 10

Tel: ……………………………………………………………………..

PŘÍPŘAVNA TŘÍDA

