
Základní škola Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25, Pardubice 530 03 

Z Á P I S N Í     L Í S T E K 
pro školní rok 2019/2020 

Jméno a příjmení dítěte: 

Datum narození:                                    Rodné číslo(*): 

Místo narození(*):  
Zdravotní  
pojišťovna(*): 

Státní občanství(*):   

Otec 
Jméno a příjmení: 

Telefon(*): 

Zaměstnání(**): E-mail(**): 

Trvalé bydliště: 

Jsem vlastníkem datové schránky jako fyzická osoba ANO – NE 
ID datové schránky: 

Matka 
Jméno a příjmení: 

Telefon(*): 

Zaměstnání(**): E-mail(**): 

Trvalé bydliště: 

Jsem vlastníkem datové schránky jako fyzická osoba ANO – NE 
ID datové schránky: 

Adresa dítěte, nebydlí-li u rodičů(*): 

Mateřská škola (název, délka docházky): 

Žádost o odklad školní docházky ANO - NE 

Školní družina ANO - NE Školní jídelna ANO - NE 

Sourozenec ve škole ANO – NE 

Jméno a příjmení, třída 

Místo pro poznámky rodičů (alergie, závažná onemocnění dítěte, operace, poruchy chování, 

logopedické vady, leváctví apod.): 

 

 

Poučení zákonných zástupců: 

Osobní údaje označené (*) jsou povinnou součástí dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  Tyto osobní údaje jste povinni škole poskytnout po pravomocném rozhodnutí o 
přijetí dítěte k povinné školní docházce, pokud dítě do 1. třídy na zdejší škole nastoupí. Nejste tedy povinni je škole poskytnout při 
přihlášení dítěte ke školní docházce, neboť nejsou nezbytné pro rozhodnutí o jeho přijetí.  
Údaje označené (**) jsou nepovinné. 
E-mailové adresy a telefony zákonných zástupců slouží pro zrychlení a zefektivnění komunikace mezi školou a zákonnými zástupci dítěte.  
Pokud osobní údaje označené (*) a e-mailovou adresu poskytnete škole před rozhodnutím o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní 
docházce, škola je v případě nepřijetí dítěte k povinné školní docházce nebo odkladu školní docházky skartuje. Ostatní osobní údaje jsou 
nezbytné pro vydání uvedeného rozhodnutí a zákonný zástupce je musí škole poskytnout. 
Nevyplnění (*) a (**) označených osobních údajů a e-mailové adresy zákonných zástupců nemá vliv na posouzení, zda bude dítě přijato 
k povinné školní docházce. 
Informaci o zpracování osobních údajů naleznete na http://www.zs-pardubicky.cz/dokumenty/GDPR_informace.pdf 

Potvrzuji svým podpisem správnost a pravdivost zapsaných údajů. 

                                           Datum a podpis zákonného zástupce: _________________________________________________ 

 


