
Žádost 
 

o přijetí dítěte………………………………………………...….………… k základnímu vzdělávání. 

 
 

Žadatel (zákonný zástupce dítěte): 

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

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

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

Kontakty:e-mail:…………………………………………………………… 

                Tel.:……………………………………………………………… 

 

Správní orgán: 

 

Jméno a příjmení: Bc. Vendula Holmanová 

Škola: Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno 

Adresa: Bratronice 76, 273 63 

 

Podle ustanovení §36, odstavce 4 a 5 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 

Přihlašuji k zápisu k povinné školní docházce na Základní škole a Mateřské škole Bratronice, 

okres Kladno ve školním roce……..…/………... 

 

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

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

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

 

Doplňující informace k žádosti (sourozenci, dojíždění apod.): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Byl/a jsem poučen/a o možnosti a případném postupu odkladu povinné školní docházky. 

 

V……………………………., dne………………………………. 



Podpis zákonných zástupců: ………………….............................................................................. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
 

Já, níže podepsaný/á:_______________________________________________ 

 

zákonný  zástupce 

dítěte/žáka:______________________________________________________ 

 

nar. _________________  

 

souhlasím s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno, se 

sídlem Bratronice 76, 273 63 Bratronice, IČ: 750 34 581 (dále jen „Škola“), jakožto 

správce osobních údajů, zpracovávala osobní údaje žáka či dítěte v podobě fotografií 

a/nebo videozáznamů zachycujících žáka či dítě v rámci aktivit organizovaných 

Školou nebo v rámci aktivit, při kterých Školu reprezentuje  (dále jen „Osobní 

údaje“), a aby je dále zpracovávala v tištěné nebo elektronické podobě zejména 

formou jejich uveřejnění na oficiálních webových stránkách Školy, v oficiálních 

tiskovinách Školy, na školních nástěnkách a jiných obdobných plochách umístěných 

v budově školy a sloužících k poskytování informací, případně i spolu s uvedením 

jména, příjmení, třídy, školního roku, data pořízení fotografie/videozáznamu a názvu 

události, v rámci které byl/a videozáznam/fotografie pořízen/a. Osobní údaje jsou 

zpracovávány pro účely informování o aktivitách Školy a její prezentace, ať již v 

rámci Školy nebo navenek  

Osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovány po dobu trvání studia 

žáka, či docházky dítěte, na Škole a po dobu následujících let, pokud tento souhlas 

nebude odvolán.  

Prohlašuji, že jsem si vědom/a zákonných práv žáka či dítěte na informace o 

zpracování osobních údajů, na přístup k jeho osobním údajům, na přenositelnost 

osobních údajů, na opravu chyb a nepřesností a možnosti požadovat omezení 

zpracování nebo výmaz svých osobních údajů, jakožto i možnosti tento souhlas 

kdykoli odvolat. Rovněž beru na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do 

budoucna, a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na 

tomto souhlasu (před jeho odvoláním). 

Více informací o zpracování osobních údajů ve Škole se nachází v prohlášení o 

ochraně soukromí, zveřejněných na webových stránkách školy 

https://zsamsbratronice.edupage.org. Všechna výše uvedená práva, včetně případného 

odvolání souhlasu, mohu uplatnit zasláním žádosti.  

 

V ________________________ dne ________________________ 

 

  
 

         ________________________________ 

         Podpis 


