
ŽÁDOST O PŘIJETÍ   DÍTĚTE   K ZÁKLADNÍMU  
VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Zákonní zástupci dítěte: 
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………….…………… 

Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………............................. 

Adresa pro doručování: ................................................................................................................ 

 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………….…………… 

Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………............................. 

Adresa pro doručování: ................................................................................................................ 

 

Základní škola Kostelec nad Černými lesy 
 
Adresa školy:                          nám.  Smiřických 33, 281 63 
Jméno a příjmení ředitelky školy: Mgr. Lenka Rosensteinová 
 
Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přihlašuji k zápisu 
k povinné školní docházce na Základní škole Kostelec nad Černými lesy 
na školní rok 2021/2022. 
 
jméno a příjmení dítěte _______________________________________________________ 
 
datum narození dítěte  _______________________ 
 
místo trvalého pobytu dítěte  ___________________________________________________ 
 
Byl/a jsem poučen/a o možnosti odkladu školní docházky.  
 
Dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní a citlivé údaje mého dítěte, ve 
smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a Evropského 
nařízení GDPR. Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence rizikového 
chování pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, 
sociálních a obdobných služeb. Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek 
v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví.  
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, pořádání 
mimoškolních akcí školy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických 
vyšetření, zveřejňování údajů a pořizování fotografií mého dítěte pro propagační materiály školy, včetně 
internetových stránek školy, pro jiné účely související s běžných chodem školy a pořizování hromadných 
fotografií tříd, zveřejňování jeho sportovních výsledků včetně fotografií, uměleckých a literárních prací, včetně 
identifikace. 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.  Byl jsem poučen o právech podle 
zákona č. 101/2000 Sb. a Evropského nařízení ke GDPR. 
 
V Kostelci nad Černými lesy         

                           

Dne :     .....…………………...                          ....................................        ...................................... 
       podpisy zákonných zástupců 
 



Práva subjektů údajů 

- Právo na přístup – právo občana EU na ověření zákonnosti zpracování jejich 
osobních údajů v daném subjektu.  

- Právo na opravu – právo požádat danou společnost o nápravu o něm 
zpracovávaných OÚ, má-li podezření, že jsou nesprávné. 

- Právo na výmaz – ukládá správci OÚ, z určitých důvodů, povinnost vymazat bez 
zbytečného odkladu veškeré OÚ daného subjektu údajů. (důvody: nemají účel; 
subjekt OÚ odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu; občan 
vznese námitku proti zpracování; OÚ zpracovány protiprávně; pokud u dětí není 
dán rodičovský souhlas…) 

- Právo být zapomenut – za určitých podmínek provedení přiměřených kroků, 
včetně technických, k vymazání veškerých odkazů na subjekt OÚ a jejich kopie. 
(podobné jako u výmazu) 

- Právo na omezení zpracování – právo na znepřístupnění nebo částečné omezení 
zpracování OÚ. 
 
 

- Pozn. Správce OÚ může tato práva uplatnit, pouze pokud to neodporuje jiným 
právním předpisům, nebo nutnému zpracování. (například daňové zákony atd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*OÚ – osobní údaj 

 


