
Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace 

 

ZÁPISOVÝ LIST ŽÁKA na školní rok 2023/2024 
 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  Rodné číslo:  

Místo narození:  Okres: 

Státní občanství: ČR Kvalifikátor1): 

Zdravotní pojišťovna:  Ošetřující lékař:  

Trvalé bydliště:  

Korespondenční adresa: 

Dítě žije: 

s oběma rodiči - v péči matky - v péči otce - střídavá péče - v péči jiného zákonného zástupce 
 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  nar.:   

Trvalé bydliště:2)  

Korespondenční adresa: 3) 

Telefon: 

e-mail: 
 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: nar.:   

Trvalé bydliště: 2)  

Korespondenční adresa: 3) 

Telefon: 

e-mail: 
 

Sourozenci ve škole (třída)  

Zájem o stravování ve školní jídelně  

Zájem o školní družinu  

Navštěvoval/a MŠ (kolik let / název MŠ)  

Poznámka (vada řeči, levák…)  

Postižení dítěte, zdravotní problémy  

Navštěvuje logopedickou poradnu  

Vyšetřen v SPC, PPP  

Poprvé u zápisu  

Uvažují o odkladu školní docházky  

Přicházejí po odkladu školní docházky (na ZŠ) 4)  

Přicházejí po dodatečném odkladu (na ZŠ) 4)  

 

 

……………………………….. 
podpis zákonného zástupce 

1)občan ČR, cizinec s trvalým pobytem v ČR, cizinec s přechodným pobytem v ČR, azylant nebo žadatel o azyl, osoba bez státního občanství 
2) liší-li se od trvalého bydliště žáka 
3) liší-li se od korespondenční adresy žáka 
4) doložit rozhodnutí Zkontroloval: 



Základní škola Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji Základní škole Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, 

příspěvková organizace, IČ: 70958149, se sídlem: Školní 1/814 Havířov-Šumbark, PSČ 736 01(dále jen „Škola“), coby 

správci údajů, informovaný souhlas, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (dále jen „Nařízení“), se zpracováním níže uvedených osobních údajů dále jen „OÚ“), a to pro níže stanovené 

účely a dobu trvání, případně do písemného odvolání tohoto souhlasu. 

 

* Osobní údaj Účel zpracování 
Doba poskytnutí 

souhlasu 

*Souhlas 

ANO       NE 

Fotografie žáka, školní 

práce s uvedením jména a 

příjmení 

Informování o úspěších žáka 

Informování o školních či mimoškolních akcích 

(soutěže, olympiády, sportovní, kulturní a umělecké 

akce)  

Webové stránky školy, Almanach školy, a jiné školní 

publikace, nástěnky, výstavy, prezentace školy 

v médiích, tisku a jiných veřejně dostupných 

prostorách ve škole  

Výroční zpráva školy, 

Kronika školy 

 

 

 

10 let po 

ukončení PŠD, 

 

povinná 

archivační doba 

neomezeně 

ANO NE 

Fotografie žáka, jméno, 

příjmení, třída žáka, 

dosažené výsledky 

ANO NE 

Audio či videozáznam žáka 
Webové stránky školy, prezentace školy v médiích a 

tisku, soutěže, projekty 

10 let po 

ukončení PŠD 
ANO NE 

Jméno, příjmení,  

e-mailová adresa 

zákonného zástupce 

Zasílání informací o doplňkových aktivitách školy 

(workshopy, školní akce) 
10 let po 

ukončení PŠD 
ANO NE 

Jméno a příjmení dětského 

ošetřujícího lékaře 

Nutný kontakt v případě zdravotních komplikací či 

konzultací nebo v případném ohrožení života, 

ověřování dlouhodobé absence žáka 

PŠD + povinná 

archivační doba 
ANO NE 

Jméno a příjmení, třída, 

datum narození 

Prezenční a registrační listiny na sportovní, kulturní a 

společenské akce, hromadná doprava, případné 

projekty školy 

PŠD ANO NE 

*Nehodící se škrtněte 

 

Základní škola Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je oprávněna zpracovávat 

osobní údaje písemně i elektronicky, rovněž prostřednictvím dalších zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na 

vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům školy či zaměstnancům zpracovatele, a 

to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.  

 

Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl Základní školou Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres 

Karviná, příspěvková organizace informován a poučen, že poskytnutí tohoto souhlasu se zpracováním OÚ a poskytnutí 

OÚ prostřednictvím tohoto formuláře je zcela dobrovolné a pouze na mém svobodném uvážení.  Dále prohlašuji, že 

jsem byl informován o svých právech a povinnostech, zejména o svém právu 

 na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení) 

 na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 Nařízení) 

 na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak 

zpracovány (čl. 17 Nařízení) 

 na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení) 

 na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení) 

 na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů (čl. 21 Nařízení) 

 podat stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 Nařízení) 

 

 

 

V Havířově dne …………………………..    ………………………………………………… 

                    podpis zákonného zástupce 

 

Příjmení a jméno žáka   
 

 

 
 


