
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN, P. O., KUNÍN 346, 74253 

K rukám ředitele školy: ZŠ a MŠ Kunín 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
Uvádím údaje k procesu přijímání dětí k základnímu vzdělávání: dle §37 zákona 500/2004 Sb.: 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE (PŘÍJMENÍ, JMÉNO), (totožnost zákonného zástupce bude 

ověřena u zápisu nahlédnutím do dokladu totožnosti dle §36 zákona 500/2004 Sb.): 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

MÍSTO TRVALÉHO POBYTU:……………………………………………………………………. 

PŘÍPADNÁ JINÁ ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ (dle §19 odst. 3 zákona 500/2004 

Sb.):……………………………………………………………………………………………………… 

 

ŽÁDÁM O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE DO 1. ROČNÍKU 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

DÍTĚ - PŘÍJMENÍ, JMÉNO:……………………………………………………….. 

DATUM NAROZENÍ:……………………………………………………………………………… 

(jméno a příjmení dítěte a datum narození bude ověřeno u zápisu nahlédnutím do rodného listu dítěte) 

MÍSTO TRVALÉHO POBYTU:…………………………………………………………………… 

(místo trvalého pobytu bude ověřeno v obecní matrice Kunín, případně z OP, jedná – li se o žáka 

mimo obec Kunín) 

PŘÍPADNÁ JINÁ ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ (dle §19 odst. 3 zákona 500/2004 

Sb.):………………………………………………………………………………………………..  

 

Dítě má speciální vzdělávací potřeby (dle §16 zákona 561/2004 Sb.)  ⃝ ANO ⃝ NE 

Dokládám písemné vyjádření školského poradenského zařízení, případně také registrujícího 

lékaře  (dle § 34 odst. 6. zákona 561/2004 Sb.)    ⃝ ANO ⃝ NE 

 

 

Zdravotní pojišťovna žáka:……………………………………………. 

 

Rodič zároveň stvrzuje, že přijetí dítěte v konkrétní škole spolu s druhým rodičem 

projednal a že druhý rodič - vedlejší účastník řízení – nemá písemně vyrozuměn o 

přijetí/nepřijetí, nebo že druhý ze zákonných zástupců nepodal žádost o přijetí do jiné 

základní školy. 
 

V Kuníně dne:……………………… 

 

Podpis rodiče (zákonného zástupce):………………………… 

 

 

 

Registrační číslo:  

 

 

 

 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN, P. O., KUNÍN 346, 74253 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Zákonný zástupce (jméno a příjmení):…………………………………………………………. 

 

žáka (jméno a příjmení):…………………………………datum narození: …………………. 

 
Vyplněním tohoto formuláře a podpisem poskytuji organizaci ZŠ a MŠ Kunín, p. o., Kunín 346, IČO 

70987513, coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, dle 

platné legislativy a v souladu s GDPR (nařízení EU 2016/679), a to pro níže stanovené účely a dobu 

trvání:  

Osobní údaj Účel zpracování Doba poskytnutí  

souhlasu 

SOUHLAS* 

Telefonické spojení na 

zákonného zástupce 

Kontaktování zákonného zástupce 

žadatele ve věci týkající se 

problematiky zápisu do mateřské 

školy 

Po dobu zápisu, do vydání 

rozhodnutí a po zákonem 

stanovenou dobu archivace  

 

 

 

ANO 

 

 

NE 

E-mailová adresa 

Datová schránka 

Kontaktování zákonného zástupce 

žadatele ve věci týkající se 

problematiky zápisu do mateřské 

školy 

Po dobu zápisu, do vydání 

rozhodnutí a po zákonem 

stanovenou dobu archivace 

 

 

 

ANO 

 

 

NE 

Výtvarné či jiné práce 

dítěte opatřené 

jménem a příjmením, a 

označením třídy, u 

přehlídek a soutěží i 

rokem narození 

Prezentace prací dítěte v budovách ZŠ 

a MŠ Kuníně, ve vitrínách v obci 

Kunín, na přehlídkách a soutěžích, na 

propagačních materiálech školy, na 

webových stránkách, ve výroční 

zprávě školy, v kronice školy, v tisku, 

v Portfoliu dítěte nebo žáka 

Po dobu docházky dítěte 

nebo žáka do uvedené 

školy a po zákonem 

stanovenou dobu 

archivace. Souhlas uděluji 

v případě přijetí dítěte do 

ZŠ.  

 

 

 

 

ANO 

 

 

 

 

NE 

*nehodící se škrtněte 

SOUHLASÍM, A PROTO UVÁDÍM TELEFONICKÉ SPOJENÍ: 

 

Matka(ZZ):………………………… Otec:………………………………………. 

 

EMAILOVÁ ADRESA :……………………………DATOVÁ SCHRÁNKA……………. 
Souhlas je udělen dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679), a to 

na výše uvedenou dobu od udělení souhlasu, případně do odvolání tohoto souhlasu.  

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům školy či zaměstnancům 

zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas se zpracováním 

osobních údajů lze kdykoliv písemně odvolat.  

Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl ZŠ a MŠ Kunín informován(a) o svých 

právech a povinnostech, zejména o svém právu: 

(I) Na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR), 

(II) Na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR), 

(III)  Na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 

shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR), 

(IV) Na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR),  

(V) Na přenositelnost údajů (čl. 19 GDPR), 

(VI) Na vznesení námitky, je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či 

pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR), 

(VII) Na právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (č. 77 GDPR).  

Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto 

formuláře je zcela dobrovolné. 

 

V:……………………....dne…………………….podpis ZZ:………………………………… 


