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Zápisový list 

Údaje o dítěti 

Jméno Příjmení 

Rodné číslo Datum narození 

Místo narození Státní příslušnost Zdravotní pojišťovna 

Adresa trvalého bydliště dítěte 

Korespondenční adresa 

(pokud se liší od trvalého bydliště) 

Zdravotní stav (vada zraku, alergie, epilepsie, diabetes, srdeční vada, dietní omezení, vada sluchu, logopedická vada atd.), 

popř. další důležitá sdělení o dítěti: 

 

 

Údaje o otci dítěte 

Titul, jméno a příjmení 

Adresa bydliště (nebydlí-li s dítětem) 

Telefon: e-mail 

Údaje o matce dítěte 

Titul, jméno a příjmení 

Adresa bydliště 

Telefon  e-mail 

Zákonný zástupce žáka (pokud jím není otec nebo matka dítěte) 

 

Titul, jméno a příjmení 

Adresa bydliště 

Telefon  e-mail 
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Souhlasy, informace, prohlášení 

 

 

 

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Dávám svůj souhlas Základní škole Rousínov, okres Vyškov k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé 

údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném 

znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení 

povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vedení nezbytné zdravotní 

dokumentace a psychologických vyšetření, mimoškolní akce školy jako školní výlety, školy v přírodě a lyžařské kurzy, přijímací 

řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé 

období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole 

povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé 

osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém 

právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů. 

 

 

2. Souhlas s pořízením a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a 

obrazových a zvukových záznamů týkajících se žáka nebo jeho projevů osobní povahy 

V souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, souhlasím s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, 

podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se uvedeného žáka/žákyně nebo jeho/jejích projevů 

osobní povahy pro potřeby školy, zejména pro prezentaci a propagaci školy, informování o aktivitách školy a pro potřebu 

poskytování ostatním žákům/žákyním a zaměstnancům ZŠ (jedná se např. o CD/DVD nosiče – záznamy z výletů, koncertů, 

výstav). 

Výše uvedený souhlas poskytuji po dobu, kdy žák/žákyně bude navštěvovat školu a po dobu 5 let po ukončení školní docházky, 

s výjimkou užití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů za účelem 

vydávání a publikace ročenek, obrazových a zvukových záznamů a obdobných materiálů, kdy poskytuji souhlas časově 

neomezený. 

V případě, že výše uvedené dokumenty a výstupy jsou osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, souhlasím s jejich shromažďováním a zpracováním školou ke shora uvedeným účelům, po dobu uvedenou v předchozím 

odstavci. 

 

souhlasím nesouhlasím  

 

 

3. Informace o vydání školního řádu 

V souladu s §30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vás upozorňujeme na vydání 

školního řádu ZŠ Rousínov. S jeho zněním se můžete seznámit na webových stránkách školy: www.zsrousinov.cz, v informačním 

systému I-škola (po obdržení přístupových údajů), v tištěné podobě je veřejně přístupný v kanceláři školy. 

 

 

 

V Rousínově dne 

 

Podpis zákonného zástupce 

 

 
 

http://www.zsrousinov.cz/

