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DOTAZNÍK PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKA 1. ROČNÍKU 

(po vyplnění důvěrné!) 

 

Příjmení dítěte _________________________________ Jméno dítěte __________________ 

Trvalé bydliště:  

místo______________________ulice, č.p.__________________________PSČ__________ 

Adresa pro doručování písemností: 

místo______________________ulice, č.p.___________________________PSČ__________ 

 

Rodné číslo _________________Místo narození _________________Okres______________ 

Státní občanství _____________________U cizinců č. pasu __________________________ 

druh pobytu___________________________________________________________ 

Název zdrav. pojišťovny ____________________________________ kód ZP ___________ 

Název MŠ, kterou dítě navštěvovalo:   ____________________________________________ 

Bude dítě navštěvovat školní družinu: ANO - NE 

Bude dítě chodit do školní jídelny: ANO – NE 

 

Otec: 

Příjmení _______________________________________ Jméno ______________________ 

Trvalé bydliště: 

místo______________________ulice, č.p.__________________________PSČ__________ 

Adresa pro doručování písemností: 

místo______________________ulice, č.p.___________________________PSČ__________ 

Telefon _____________________  

 

 

Matka: 

Příjmení _______________________________________ Jméno ______________________ 

Trvalé bydliště: 

místo______________________ulice, č.p.__________________________PSČ__________ 

Adresa pro doručování: 

místo______________________ulice, č.p.___________________________PSČ__________ 

Telefon_______________________ 
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 Pokyny k vyplnění:  

1. Trvalé bydliště vyplňte pouze tehdy, liší-li se od adresy doručování. 

2. Bydliště otce a matky vyplňujte pouze tehdy, liší-li se od bydliště žáka. 

 

Existuje problém, o kterém by škola měla vědět? (zdravotní stav, postižení, potíže …….) 

 

___________________________________________________________________________ 

□  Byl jsem informován obecně o možnosti udělení odkladu školní docházky, a to bez ohledu 

na vyzrálost a připravenost dítěte.  

□  Souhlasím s tím, aby byl s dítětem veden motivační rozhovor, jehož cílem je motivovat dítě 

pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není 

třeba obávat. Souhlasím s tím, aby v rámci neformálních aktivit (rozhovor, hra, zadání, 

připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte) mohl pedagog 

orientačně zjišťovat úroveň dosažených znalostí a dovedností dítěte. Dítě nebude 

podrobováno klasickému diagnostickému testování, neboť to je plně v kompetenci školských 

poradenských zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

□ Potvrzuji, že mi byly předány informace o tom, jak je třeba do zahájení povinné školní 

docházky s dítětem pracovat, popř. byla mému dítěti doporučena logopedická poradna. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Dávám svůj souhlas Základní škole a Mateřské škole Kácov, okres Kutná Hora, Nádražní 

216, 285 09 Kácov k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje mého dítěte. Uvedené 

údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 365/2000 Sb., o 

informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. Souhlasím se 

zpracováním osobních údajů v souladu s novým nařízením EU GDPR. Svůj souhlas poskytuji 

pro účely vedení povinné dokumentace podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v 

platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pro 

mimoškolní akce školy, školní výlety, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely související s 

běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období docházky mého dítěte do mateřské 

školy 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 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 důvodu. 

 

V Kácově dne  ………….….        __________________________________________

                               podpis zákonných zástupců 


