
Základní škola a Mateřská škola Chodovice, okres Jičín 

Chodovice 2 

508 01 Hořice 

IČO 750 151 11 

 

k rukám ředitelky školy Mgr. Lucie Nimsové 

 

Registrační číslo:    

 Žadatelé (zákonný zástupce):  

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

 Datum narození:  ……………………………. Místo narození: ……………………………………. 

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

Telefon: ……………………………………………. E-mail:…………………………………………….. 

Datová schránka: ………………………………………………… 

Správní orgán, jemuž je žádost doručována: Základní škola a Mateřská škola Chodovice, okres Jičín 

ŽÁDOST 

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 a Mateřské 

škole Chodovice, okres Jičín  

  

své dítě …………………………………….……………..…….……. narozené ………………...………..  

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

Místo skutečného pobytu (je-li odlišné od adresy trvalého bydliště): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Školní rok: ……………………………………………………………………………………………………. 

Doplňující informace k žádosti: ………………………………………………………………………………. 

Další doplňující informace:  Dítě je  LEVÁK  x  PRAVÁK,  

 Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky.  

Dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech 

ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a ve smyslu evropského nařízení ke GDPR. 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 fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových 

stránek školy 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. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 

Sb.  

Škola (a její zaměstnanci) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovává mlčenlivost a chrání před zneužitím data, údaje a osobní údaje a 

zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, shromažďuje pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládá a chrání před 

neoprávněným přístupem, neposkytuje je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazuje a dál nezpracovává. 

 

V ……………………………....  dne ………………..                                       podpis zákonného zástupce dítěte 

VYPLNÍ ŠKOLA:  

Přijato dne…..…………….…………  

Číslo jednací: ……….………………  

Spisová zn. ……………….…………  

Počet listů: ……… počet příloh…… . 


