
Trvalé bydliště :

ulice: č.p. č.o.

PSČ město

Matka: Otec:

Příjmení: Příjmení: 

Jméno: Jméno:

Mobil: Mobil:

Email: @ Email: @

Bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka): Bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka):

1.

2.

V Praze dne: Podpisy rodičů:

Datum narození:

Konkrétní informace vypište do                        

"Žádosti o přijetí". 
NE ANO

Speciální vzdělávací potřeby, 

zdravotní obtíže, zpráva z PPP:

Zákonní zástupci, zaškrtnout jednoho zástupce pro doručování korespondence!

Stát narození: Státní občanství: Pojišťovna:

Příjmení, jméno: Třída:

Sourozenci ve škole:

Korespondenční adresa:

Předchozí škola (mateřská škola):

Zápisní list pro školní rok 2022/2023 

občan ČR

cizinec s trvalým pobytem v ČR

cizinec bez trvalého pobytu v ČR

Příjmení dítěte: Jméno dítěte:

Místo narození: Okres narození:

Rodné číslo (české):

Žádost o 

odklad:

Předčasný 

zápis:

Po dvouletém 

odkladu:

Po jednoletém 

odkladu:

Normální 

zápis:
KRITERIUM: 
(vyplňuje škola)

U zápisu jsme byli na více školách (ANO/NE): Preferuji (vypište pořadí škol):

dobrovolné údaje

azylant nebo žadatel o azyl

občanství neznámé, neudané

bez státního občanství

Číslo datové schránky: Číslo datové schránky:

ŠD (ano/ne):

Zákonný zástupce dítěte dává svůj souhlas Základní škole, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, k tomu, aby zpracovávala osobní údaje a osobní 

citlivé údaje jejich dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, nařízení EU 

2016/679 (GDPR) a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění. V případě nepřijetí dítěte na školu 

budou data skartována nejpozději do 10 měsíců. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí 

tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Zákonní zástupci dítěte byli poučeni o právech podle zákona 

č. 101/2000 Sb. a nařízení EU 2016/679, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů. 

V případě přijetí dítěte na školu není potřeba souhlas zákonných zástupců - vedení povinné dokumentace školy se řídí podle zákona 

č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění. Data tedy skartována nebudou. 

 
 

 

 


