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Dotazník pro zákonné zástupce, který je součástí  

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání,  

nebo Odkladu povinné školní docházky 

 

VYPISUJTE HŮLKOVÝM PÍSMEM 

1) Osobní údaje o dítěti: 

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

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

Místo narození:……………………………………………………………….. 

Rodné číslo:……………………………………………………………………. 

Státní občanství……………………………………………………………….. 

Trvalé bydliště: ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

Doručovací adresa (pokud je)…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

2) Dítě přichází po odkladu?  ANO     NE 

Název školy, kde bylo požádáno o odklad………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3) Žádáte o odklad PŠD:   ANO     NE 

 

a) Název školského poradenského zařízení, které doporučilo odklad (PPP,SPC): 

……………………………………………………………………………………… 

b) Jméno odborného lékaře, který doporučil odklad PŠD:……………………….. 

………………………………………………………………………………………… 
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c) Další zdravotní a jiná omezení, která mohou mít vliv na vzdělávání 

(alergie, bezlepková strava apod.): 

4) Osobní údaje zákonných zástupců 

Matka  

Jméno a příjmení: 

      

Telefon: 

e-mail:   

   

Trvalé bydliště (pokud je odlišné od dítěte): 

 

 

Přechodné bydliště (korespondenční adresa): 

 

Otec  

Jméno a příjmení:      

 

Telefon: 

e-mail:     

Trvalé bydliště (pokud je odlišné od dítěte): 

 

Přechodné bydliště (korespondenční adresa): 
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Pěstoun, opatrovník 

Jméno a příjmení: 

 

Telefon: 

e-mail  

    

Trvalé bydliště (pokud je odlišné od dítěte): 

 

 

 

Přechodné bydliště (korespondenční adresa): 

 

 

5) Předchozí vzdělávání 
 

a) Název mateřské školy, kterou dítě navštěvuje: 

 

 

6) Zájem o zařazení do školní družiny (ŠD): 

Školní družina je přednostně určena pro žáky, kteří mají pracující zákonné zástupce. 

Poplatek za měsíc je 200 Kč. Ze školní družiny lze žáky vyzvednout buď do 14,00 

hod., nebo až v 15,00 hod. Provoz školní družiny je od 6,00 hod. 

Podle zájmu bude školní družina v provozu až do 16,30 hod.    

ANO (pracuji)     NE 
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7) Dítě je ve střídavé péči (pokud ano, je třeba doložit souhlas druhého 

zákonného zástupce se zápisem):    ANO    NE 

 

8) Další informace, které chcete škole poskytnout:  

 

V Ostravě – Hrabůvce dne:…………………………………. 

Podpis zákonného zástupce…………………………………. 

 

Vámi poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, zejména za účelem vedení 

dokumentace školy a plnění povinností školy v souladu s § 16 školského zákona. Rozsah 

zpracovávaných osobních údajů vyplývá z § 22 odst. 3 písm. c) a § 28 školského zákona.  

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění školní docházky v Základní škole, Ostrava-

Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace. Údaje budou zpracovávány pouze školou jako 

správcem osobních údajů a bez souhlasu zákonných zástupců nebudou dále předávány.  

Subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce má právo přístup k osobním údajům, právu na opravu 

osobních údajů, jakož i o další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 


