
Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace 
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Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  

 
v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Podolí, 

příspěvková organizace, Podolí 53, 686 04 pošta Kunovice od školního roku 2021/2022. 

 

ŽADATEL (DÍTĚ): 

Jméno a příjmení 

Datum narození 

Trvalý pobyt 

Bydliště (pokud se liší od trvalého pobytu) 

 

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽADATELE: 

     MATKA    OTEC 

Jméno a příjmení 

Bydliště 

Telefon 

 

SPOLEČNÝ ZMOCNĚNEC: 

Zákonní zástupci dítěte se dohodli a svými podpisy potvrzují, že záležitosti spojené s přijetím 

k základnímu vzdělávání bude vyřizovat zákonný zástupce: 

Jméno a příjmení 

Doručovací adresa 

E-mail 

ID datové schránky (pokud je zřízena) 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace 

Podolí 53, 686 04 Kunovice, okr. Uherské Hradiště 

E-mail: zspodoli@zsmspodoli.cz 

Web: www.zsmspodoli.cz 

Tel.: 572 574 139  

Číslo účtu: 86-3949970277/0100 

IČO: 70 99 38 91 

 

 

Potvrzuji správnost zapsaných údajů, jakoukoli změnu v údajích nahlásím. Dávám svůj souhlas Základní škole 

a Mateřské škole, Podolí, příspěvková organizace, Podolí 53, 686 04 pošta Kunovice k tomu, aby pro účely 

přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte v souladu se zákonem 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.  

Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského 

zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace, psychologických vyšetření.  

Souhlas poskytuji na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje.  

Souhlas poskytuji pouze uvedené škole a jejímu zřizovateli, kteří mimo zákonem stanovených případů nesmí tyto 

osobní a citlivé údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.  

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů je možné se na školu obracet poštou na adrese Základní škola a Mateřská 

škola Podolí, příspěvková organizace, Podolí 53, 686 04 pošta Kunovice.  

Výše uvedenými způsoby je možné uplatnit právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, 

omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, uplatnit právo na přenositelnost údajů a uplatnit další 

práva, vztahující se k ochraně osobních údajů. Souhlas, na základě kterého jsou údaje zpracovávané, lze odvolat. 

 

 

 

V ________ dne: __________    ________________________________________ 

        Podpisy zákonných zástupců žadatele (dítěte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYPLNÍ ŠKOLA  

Přijato dne: 

Číslo jednací: 

Registrační číslo:  

Počet příloh:  

Žádost za ZŠ převzala: 


