
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810 

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151   web: www.2zskladno.cz   e-mail: info@2zskladno.cz 

V Kladně dne ___.___._____ 

Adresát: 

Mgr. Šárka Vostarková  

Základní škola a Mateřská škola, Kladno                         č.j.: ___________________ (vyplní ředitelka školy) 

Zd. Petříka 1756 

272 01 Kladno 

 

Žádost o přijetí žáka k povinné školní docházce  

Žádám o přijetí k povinné školní docházce na Základní škole a Mateřské škole Kladno, Zd. Petříka 1756 

pro mé syna/ dceru ve školním roce _____/ _____. 

 

  M Ž 

Jméno a příjmení žáka/ žákyně Pohlaví 

 

_________________________              _________________________________________________________ 

    Datum narození žáka                                                                   Trvalé bydliště žáka 

 

 

Žádáme o odklad přijetí mého dítěte k povinné školní docházce ANO  NE  

 

V případě, že jste vybrali možnost ANO, vyplňte zároveň žádost o odklad.  

 

 

____________________________________________________                      ______________________________________  

 

                   Jméno a příjmení zákonného zástupce                                             Datum narození zákonného zástupce  

 

__________________________________________                                           _________________________ 

                        Trvalé bydliště zákonného zástupce                                                    Kontaktní telefon 

     

Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů (GDPR), dále podle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů a podle zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů §28. V rámci správního 

řízení jsou osobní údaje žáka poskytnuty příspěvkové organizaci (škole) za účelem vydání rozhodnutí 

ředitele školy o přijetí či nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání a to v rozsahu: jméno žáka, příjmení 

žáka, datum narození žáka, místo trvalého pobytu žáka, pohlaví žáka, jméno zákonného zástupce, 

příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, datum narození. Příspěvková organizace osobní 

údaje žáka a zákonného zástupce zpracovává dle skartačního řádu po dobu 5 let. V rámci správního 

řízení jsou dále osobní údaje dítěte poskytnuty zřizovateli příspěvkové organizace za účelem zpracování 

zápisů do základní školy v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte. 

Zřizovatel příspěvkové organizace osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahájení školní docházky. 

 

 _______________________________ 

             Podpis zákonného zástupce 

http://www.2zskladno.cz/
mailto:info@2zskladno.cz

