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DOTAZNÍK PRO PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

1. Kontaktní informace o dítěti 

___________________________________               _________________________       ____________ 

                 Jméno a příjmení dítěte              Datum narození                     Pohlaví 

 

_________________     ____________________     _________________________________________ 

    Místo narození             Rodné číslo                        Adresa bydliště – ulice, č.p., PSČ, obec 

2. Kontaktní údaje o rodičích 

_______________________________         _______________________________________________ 

          Jméno a příjmení matky   Adresa bydliště – ulice, č. p., PSČ, obec 

 

_______________________________         _______________________________________________ 

             Jméno a příjmení otce   Adresa bydliště – ulice, č. p., PSČ, obec 

 

                               ____________________             ____________________ 

                                       Telefon matky      Telefon otce 

3. Mateřská škola 

____________________________________________________________________________ 

Adresa nebo název mateřské školy, kde se dítě účastnilo předškolního vzdělávání 

4. Školské poradenské zařízení 

Navštívilo nebo navštěvuje Vaše dítě v předškolním období pedagogicko-psychologickou poradnu 

(jedno v jakém městě), či nějaké jiné zdravotní zařízení? 

       ANO  NE 

 

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem poskytl/a, jsou pravdivé. 

 

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 
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předpisů §28. V rámci správního řízení jsou osobní údaje žáka poskytnuty příspěvkové organizaci 

(škole) za účelem zápisu žáka do školní matriky a to v rozsahu: jméno žáka, příjmení žáka, datum 

narození žáka, rodné číslo žáka, místo trvalého pobytu žáka, pohlaví žáka, místo narození žáka, státní 

příslušnost žáka, jméno zákonných zástupců, příjmení zákonných zástupců, místo trvalých pobytů 

zákonných zástupců, kontaktní telefony zákonných zástupců. Příspěvková organizace osobní údaje 

žáka a zákonných zástupců zpracovává ve školní matrice v případě přijetí žáka k základnímu 

vzdělávání na Základní školu a Mateřskou školu, Zd. Petříka 1756 po celou dobu základního 

vzdělávání a poté jsou údaje o zákonných zástupcích vymazány a údaje o žákovi jsou uloženy do 

archivu školy po dobu 45 let – viz. Skartační řád. V případě nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání 

jsou tyto údaje po ukončení správního řízení vymazány. 

 

 

_____________________                                    ____________________________________ 

               Datum                             Podpis zákonného zástupce 
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