
Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, přísp. org. 

Zápisový lístek pro školní rok  2020/2021 

Jméno a příjmení dítěte: 
Datum nar.: Místo: 

Rodné číslo: Státní příslušnost: 
Zdravotní pojišťovna: Lateralita: 

Bydliště: 

Zdravotní stav:  Výslovnost: 
Sourozenci na ZŠ Jižní: 

 
Jméno a příjmení otce: 

Bydliště: 

Telefon domů:  
Email:  

  
Jméno a příjmení matky: 

Bydliště:  
Telefon domů:  

Email:  

  
Zákonný zástupce dítěte, pokud nebydlí dítě 
u rodičů: 

 

  

Mateřská škola:                                              ano                ne 
Mělo dítě už odklad školní docházky?        ano                ne      

Bude dítě chodit do družiny:                        ano                ne 

  
Uvažují rodiče o odkladu školní docházky:        ano                ne 

Z jakých důvodů: 
Zralost: 

Doporučení rodičům: 
Další sdělení rodičů: / např. zdravotní problémy / 

 

Podklady pro zápis:            rodný list dítěte                       
Zapsal(a): 
 

Generální souhlas je platný po celou dobu školní docházky žáka do školy.  

Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání (přestupu 

do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat zákonný zástupce  

 

(jméno a příjmení): ....................................................................  

 

V České Lípě dne: ....................................................................  

 

Podpisy zákonných zástupců:  ................................................................................................  



Souhlas zákonných zástupců nezletilého dítěte se zpracováním osobních údajů 
 

Já (jméno, příjmení)  ............................................................ dávám výslovný souhlas stvrzený svým 

podpisem ke zpracování osobních údajů o mém synovi/dceři1 (doplnit jméno a příjmení) 

..............................................................................................   

datum narození  ....................................................................  

správci osobních údajů: Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková 

organizace, Jižní 1903, 470 01 Česká Lípa, IČO: 48283088. 
 

Účel zpracování 
Subjekt osobních údajů 
Typ osobních údajů 
Doba zpracování 

Souhlas 
Hodící se označte  

Podpis 

Účel zpracování osobních údajů: veřejná prezentace školy 
formou účasti ve školních soutěžích, projektech, olympiádách, na 
výstavách. 
Subjekt osobních údajů: nezletilý žák ZŠ a dítě MŠ. 
Typ osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, škola, 
informace o výsledcích, fotografie, video.   
Doba zpracování: po dobu školní docházky.  

ANO
 

NE
 

 

Účel zpracování osobních údajů: propagace školy a její činnosti 
na webových stránkách školy a sociálních sítích školy  
Subjekt osobních údajů: nezletilý žák ZŠ a dítě MŠ.  
Typ osobních údajů: jméno a příjmení, třída, škola, fotografie, 
video. 
Doba zpracování: po dobu školní docházky. 

ANO
 

NE
 

 

Účel zpracování osobních údajů: zveřejnění v propagačních 
materiálech školy určených veřejnosti nad rámec oprávněného 
zájmu školy. 
Subjekt osobních údajů: nezletilý žák ZŠ a dítě MŠ.  
Typ osobních údajů: jméno a příjmení, třída, škola, fotografie, 
video 
Doba zpracování: po dobu školní docházky 

ANO
 

NE
 

 

Účel zpracování osobních údajů: veřejná prezentace výtvarných 
prací na výstavách a přehlídkách mimo prostory školy 
Subjekt osobních údajů: nezletilý žák ZŠ a dítě MŠ. 
Typ osobních údajů: jméno a příjmení, třída, škola 
Doba zpracování: po dobu školní docházky 

ANO
 

NE
 

 

Účel zpracování: předání osobních údajů v nezbytném rozsahu 
třetím stranám za účelem organizace vzdělávacích akcí, 
mimoškolních akcí, ubytování, pojištění a dopravy s mimoškolními 
akcemi souvisejícími 
Subjekt osobních údajů: nezletilý žák ZŠ a dítě MŠ. 
Typ osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, třída 
Doba zpracování: po dobu školní docházky2  

ANO
 

NE
 

 

Souhlas lze kdykoliv po dobu docházky do ZŠ nebo MŠ odvolat nebo změnit. Změna musí být 

uskutečněna písemně vložením data a podpisu u příslušného účelu v tomto dokumentu. Platnost změny je 

od tohoto data. 

 

V České Lípě dne________20__  

 

                                                                                                                  

____________________________                                                          

                                                               Podpis zákonného zástupce  
 

                                                           
1 Nehodící se škrtněte (případně při elektronickém vyplňování vymažte) 
2 V případě nesouhlasu beru na vědomí, že neposkytnutím souhlasu může způsobit situaci, že žák se nebude moci některých mimoškolních 
akcí účastnit. 


