
(podle § 36 školského zákona v souladu s § 45 správního řádu)

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE

Příjmení, jméno, titul:

Datum narození:

Adresa trvalého pobytu:

E-mail: Tel.:

Adresa pro doručování písemností (není-li shodná s místem trvalého pobytu):

ŽÁDÁ O PŘIJETÍ DÍTĚTE do 1. ROČNÍKU

Příjmení, jméno:

Rodné číslo: Datum narození:

Místo narození: (případně místo pobytu na území České republiky)

Adresa pro doručování písemností (není-li shodná s místem trvalého pobytu):

Státní občanství:



Mělo dítě povolený odklad školní docházky: ANO – NE (pokud ano, přiložte kopii rozhodnutí)

Při podání žádosti je zákonný zástupce povinen předložit svůj průkaz totožnosti a originál
rodného listu dítěte. V případě, že žádost bude podána elektronickými prostředky bez osobní
účasti (z důvodu opatření proti šíření onemocnění COVID-19), může zákonný zástupce předložit
kopie obou dokumentů elektronicky spolu s čestným prohlášením, že jde o kopie pravých listin
s pravdivými údaji o dítěti a zákonných zástupcích, a že si je vědom případných právních
následků, pokud by tomu tak nebylo.

Zákonný zástupce dále dává svůj souhlas Základní škole Vitae, s.r.o., k tomu, aby zpracovala a
evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně data narození dítěte ve smyslu nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Nařízení GDPR) a zákona číslo
133/2000 Sb., a bere na vědomí, že nezbytnou podmínkou pro posouzení této žádosti je
nezbytné uvedené osobní údaje zpracovávat.
Zákonný zástupce dává Základní škole Vitae souhlas s pořízením screenshotu obrazovky s
fotografií dítěte při příležitosti konání zápisového setkání. Se záznamem bude nakládáno dle
GDPR zásad školy výhradně v rámci rozhodování o přijetí dítěte do školy. 
Bere na vědomí, že škola zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s Nařízením GDPR dle
Zásad ochrany osobních údajů dostupných na www.skolavitae.cz, přičemž byl poučen o svých
právech, zejména využít svého práva na přístup, opravu, výmaz osobních údajů, včetně možnosti
podat žádost o omezení zpracování osobních údajů, vznést námitku proti zpracování či podat
stížnost na zpracování osobních údajů.

Zákonný zástupce dále bere na vědomí, že při zápisu dítěte do prvního ročníku bude zákonný
zástupce dítěte školou informován o možnosti odkladu povinné školní docházky na základě
žádosti zákonného zástupce.

V: dne:

podpis zákonného zástupce dítěte


