Základní škola Ivanovice na Hané,okres Vyškov, příspěvková organizace
Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané

Dotazník pro rodiče

je součástí žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

1. Jméno (jména) a příjmení dítěte:

dotazník k č.j.:

Datum narození:

Rodné číslo:

Místo narození:

Okres:

Státní občanství:
Adresa bydliště:

PSČ:

Zdravotní pojišťovna:
Dětský lékař:

2. Jméno a příjmení matky:
Adresa bydliště:
Telefon:

e-mail:

3. Jméno a příjmení otce:
Adresa bydliště:
Telefon:

e-mail:

4. Jméno a příjmení jiného zákonného zástupce:
Adresa bydliště:
Telefon:

e-mail:

5. Další důležitá sdělení:
Dítě mělo odloženou povinnou školní docházku:

ANO / NE

Mateřská škola, kterou dítě navštěvuje:
Sourozenci na naší základní škole: ANO / NE

pokud ANO – jméno:

Budeme mít zájem o zařazení dítěte do školní družiny: ANO / NE
Dítě se bude stravovat ve školní jídelně: ANO / NE
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Základní škola Ivanovice na Hané,okres Vyškov, příspěvková organizace
Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané

Dítě je v péči pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra:
ANO / NE
Pokud ANO uveďte důvody této péče:

Další zdravotní a jiná omezení, která mohou mít vliv na vzdělávání dítěte a na která chceme
upozornit:

Rodiče žijí ve společné domácnosti s dítětem: ANO / NE
Dítě je ve střídavé péči: ANO / NE
Další informace, které bychom chtěli škole poskytnout:

V Ivanovicích na Hané dne:
Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka:

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) školského zákona.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění školní docházky v Základní škole v Ivanovicích na Hané a
právním předpisem ustanovené době, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Údaje budou
zpracovávány pouze školou jako správcem osobních údajů a bez souhlasu zákonných zástupců nebudou dále mimo
rámec platné legislativy předávány jiným právnickým ani fyzickým osobám.
Subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce, má právo na přístup k osobním údajům, právo 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.
Škola si rovněž vyhrazuje právo k užívání osobních údajů svých žáků, zejména za účelem propagace školy a její
reprezentace. Toto právo zahrnuje také prezentace fotografií a pořízených záznamů, a to za stejným účelem, po dobu
trvání právní subjektivity školy.
Subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce, poskytuje souhlas Základní škole Ivanovice na Hané, okres Vyškov,
příspěvková organizace, s předáním svých osobních údajů (jméno a příjmení, adresa bydliště) Městskému úřadu
Ivanovice na Hané, a to za účelem zaslání pozvánky ke slavnostnímu uvítání prvňáčků v Kulturním domě v Ivanovicích
na Hané, které se uskuteční při zahájení příslušného nového školního roku.
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