
 

Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
T. G. Masaryka 213  

381 01 Český Krumlov 
 

Žádost o přijetí žáka do ______ ročníku 
 

k základnímu vzdělávání na ZŠ T. G. Masaryka Č. Krumlov 
 

pro školní rok _____________/ _______________ 
 

 
Jméno a příjmení žáka ___________________________________   Třída ________________ 

 

Rodné číslo __________________   Datum narození _________________   Místo narození  ______________________ 
 

Trvalé bydliště _____________________________________________  Zdravotní pojišťovna _____________________ 
 

Národnost ______________________  Státní občanství ___________________________________ 

 
Dětský ošetřující lékař __________________________________________   

 
Choroby / Zdravotní a jiná omezení  

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

*Jakou mateřskou školku navštěvoval žák před zahájením povinné školní docházky? _____________________________ 
 

*Byl udělen odklad školní docházky? ANO     NE   

 
*Opakoval již žák nějaký ročník? ANO     NE, jaký: ________________ 

 
*Základní škola, odkud žák přichází:____________________________________________________________________  

 
*Žádáme o zařazení do školní družiny: ANO     NE   

 

*Sourozenec ve škole: ANO     NE, pokud ANO, uveďte jméno a třídu sourozence_______________________________ 
 

Jméno otce (zákonného zástupce) __________________________________  
 

E-mail _______________________________________ Tel. ___________________ ID datové schránky ____________ 

 
Bydliště: (pokud je odlišné od bydliště dítěte) ____________________________________________________________ 

 
Jméno matky (zákonného zástupce) _________________________________  

 

E-mail ________________________________________ Tel. __________________ ID datové schránky ____________ 
 

Bydliště: (pokud je odlišné od bydliště dítěte) ____________________________________________________________ 
 

Jméno a příjmení zákonného zástupce, podpis:___________________________________________________________  
 

Datum ____________________ 

 
Základní škola jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu s právními předpisy (zejména nařízením Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů).  
Ke zpracování osobních údajů, u kterých je uvedeno „nepovinné“ je nutný informovaný souhlas zákonného zástupce,  
protože se jedná o údaje nad rámec zákonných ujednání, nicméně pomohou lépe pracovat s dítětem a zjednodušit komunikaci. 
Uvedením „nepovinných“ údajů dáváte souhlas s jejich zpracováním, ten však můžete kdykoli odvolat (osobní údaje budou vymazány 
i jakmile pomine důvod pro jejich zpracování). Plné znění dokumentu GDPR je ke stažení na webových stránkách naší školy. 

 
*nehodící se škrtněte nebo nevyplňujte 


