
Základní škola a mateřská škola Rychnov nad Kněžnou, Roveň 60 

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
 

do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Rychnov nad 

Kněžnou, Roveň 60 od školního roku 2021/2022 

 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………… 

 

Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………………. 

(popřípadě jiná adresa pro doručování písemností:) 

 

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

 

*telefonní číslo: ……………………… e-mail: ………………………………………………..  

 

Podle 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 dítěte k základnímu vzdělávání v základní škole Základní 

škola a mateřská škola Rychnov nad Kněžnou, Roveň 60 ve školním roce 2020/2021. 

 

Jméno a příjmení dítěte:  ……………………………………………………………………….. 

 

Datum narození: ………………………………………………………………………………... 

 

Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………………. 

(popřípadě jiná adresa pro doručování písemností:) 

 

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

 

Další informace: (údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro 

budoucího žáka školy, např. o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte, o zdravotní 

způsobilosti ke vzdělávání či o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh 

vzdělávání). 

 

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

 

 

 
PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

 
         Beru na vědomí, že výše uvedené osobní údaje jsou organizací Základní škola a mateřská škola Rychnov 

nad Kněžnou, Roveň 60 (dále jen „správce“) zpracovávány na základě čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení (EU) 

2016/679 (dále jen „GDPR“). „Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje“), vyjma osobních údajů: telefonní číslo, emailová adresa, kterou jsou správcem zpracovávány čl. 6, 

odst. 1, písm. e) GDPR („Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při 

výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce“), a to z důvodu zefektivnění tohoto správního řízení. Jejich 

uvedení je dobrovolné. Jejich případné neposkytnutí správci nebude mít žádný vliv na výsledek tohoto správního 

řízení.  



     Správce těchto osobních údajů se zavazuje, že jej nepředá žádné třetí osobě a ani jej nebude využívat k jiným 

účelům, nežli je toto správní řízení.  

     Likvidace těchto osobních údajů se řídí platným spisovým a skartačním řádem, vyjma osobních údajů, 

zpracovávaných na základě čl. 6, odst. 1, písm. e) GDPR, které budou po ukončení tohoto správního řádu a 

zároveň v případě nepřijetí dítěte na uvedenou školu  zlikvidovány bez zbytečného odkladu.  

     V případě, že by vyvstaly jakékoliv mé pochybnosti o zákonnosti použití mých osobních údajů, mohu se 

obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje na pověřence jsou uvedeny na webových 

stránkách školy) popřípadě na Úřad pro ochranu osobních údajů, který dozoruje nakládání s osobními údaji na 

území České republiky.  

 

 

 

 

 

V ……………………………………………………... dne …………………………………… 

 

 

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

* nepovinný údaj (vhodné uvést s ohledem na pružnost správního řízení) 


