
  
 
 
 
 

 

 

  Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 
  Komerční banka: 7827820287/0100 

Telefon: 499841993 
  IČO: 64201171 

ŽÁDOST  
O ZÁPIS DÍTĚTE K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

dle ustanovení § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádám o přijetí k základnímu vzdělávání, a to 
od školního roku 2021/2022 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI (DÍTĚTI) 

Jméno: 

Příjmení: 

Datum narození: 

Místo trvalého pobytu: 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI 

Jméno: 

Příjmení: 

Adresa pro doručování: 

 

Poučení: 

Zástupce účastníka řízení je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 
správního řádu). Pokud není zákonným zástupcem dítěte rodič, je zákonný zástupce dítěte povinen při zápisu 
předložit své oprávnění dítě zastupovat (např. rozhodnutí soudu). 

Zápis dítěte k plnění povinné školní docházky je správním řízením, a tedy se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 500/2004 Sb., Správní řád ve znění pozdějších předpisů. 

Zákonný zástupce není účastníkem řízení o přijetí dítěte ani vedlejším účastníkem, ale je zástupcem dítěte 
ve správním řízení. Případné odvolání proti rozhodnutí ředitele školy může podat pouze dítě v zastoupení rodiče, 
nikoliv rodič samotný. 

Správní orgán tímto dává na vědomí, že všechny osobní údaje uvedené v žádosti zpracovává na základě 
zákonných důvodů uvedených v § 37 zákona č. 500/21014 Sb., Správní řád, a to pro účely řádného průběhu 
správního řízení ve výše uvedené věci. 

Po ukončení správního řízení bude správní orgán tyto osobní údaje nadále uchovávat, a to po dobu nařízenou mu 
zákonem v oblasti archivování. 

 

V Trutnově dne: …………………………  Podpis zákonného zástupce:………………………………. 

 



  
 
 
 
 

 

 

  Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 
  Komerční banka: 7827820287/0100 

Telefon: 499841993 
  IČO: 64201171 

SOUHLAS  
SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Tímto dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném níže. 

1. SPRÁVCE 

Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 

2. ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Telefonní číslo: 

Emailová adresa: 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ 

Osobní údaje uvedené v části 2 zpracováváme za účelem zvýšení pružnosti správního řízení vedeném pod číslem 

jednacím ………………  

4. DÉLKA ZPRACOVÁNÍ 

Vámi poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat po dobu průběhu správního řízení. Po skončení správního 
řízení budou Vámi poskytnuté osobní údaje bez odkladu skartovány, a to nejdéle do 30 kalendářních dnů od nabytí 
právní moci rozhodnutí správního řízení. 

5. VAŠE PRÁVA 

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo na: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět; 

- požadovat po nás informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás či Vašem dítěti zpracováváme; 

- požadovat po nás jakékoliv vysvětlení ohledně zpracovávaných osobních údajů; 

- vyžádat si u nás přístup ke zpracovávaným osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit; 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; 

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se obrátit 
na dozorový úřad (Úřad pro Ochranu Osobních Údajů) 

Tímto uděluji Správci souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v části 2 a v délce uvedené 
v části 4. Jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu 
na kontaktní údaje Správce uvedené v části 1, ve kterém toto zpětvzetí souhlasu jasně a srozumitelně vyjádřím. 

 

 

V Trutnově dne: …………………………  Podpis zákonného zástupce:………………………………. 


