
Evidence údajů žáka ver. 9. 9. 2020  ZŠ a MŠ Proseč 

Základní škola a mateřská škola Proseč 
Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 

tel.: 469 321 291, www.zsprosec.cz, e-mail: skola@zsprosec.cz 

EVIDENCE ÚDAJŮ ŽÁKA A JEHO ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

Rodiče nových žáků vyplní celý formulář. Rodiče stávajících žáků vyplní pouze změny v evidovaných údajích proti 

údajům uvedeným v elektronické žákovské knížce. 

Příjmení a jméno dítěte: 

Rodné číslo: Mateřský jazyk: 

Místo narození: Státní občanství: 

Bydliště: 

 

PSČ: 

Zdravotní pojišťovna: 

  

Zákonný zástupce de jure (právně, zákonně),  

nejbližší kontaktní osoba 

Příjmení a jméno: 

 

Vztah k dítěti: 

 otec dle rodného listu 
 matka dle rodného listu 
 nevlastní otec dle rodného listu 
 nevlastní matka dle rodného listu 
 jiný – upřesněte: 

Adresa trvalého bydliště: 

 

 

Datum narození: 

Tel. mobil: 

Tel. zaměstnání: 

Korespondenční adresa – pokud se liší od adresy trvalého bydliště:  

 

E-mail: 

 

Datová schránka: 

 
  

Zákonný zástupce de jure (právně, zákonně) 

Příjmení a jméno: 

 

Vztah k dítěti: 

 otec dle rodného listu 
 matka dle rodného listu 
 nevlastní otec dle rodného listu 
 nevlastní matka dle rodného listu 
 jiný – upřesněte: 

Adresa trvalého bydliště: 

 

 

Datum narození: 

Tel. mobil: 

Tel. zaměstnání: 

Korespondenční adresa – pokud se liší od adresy trvalého bydliště:  

 

 

 

E-mail: 

 

Datová schránka: 
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Další osoby např. pro účely náhlých zdravotních problémů apod. (při nedostupnosti zákonných zástupců) 

Příjmení a jméno: 

 

Datum narození: 

Vztah k dítěti (babička, dědeček, teta, strýc apod.): 

Adresa: 

 

 

 

Telefon: 

Příjmení a jméno: 

 

Datum narození: 

Vztah k dítěti (babička, dědeček, teta, strýc apod.): 

Adresa: 

 

 

 

Telefon: 

  

Zdravotní postižení, chronické onemocnění dítěte podle § 22 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), např. zrak, 

sluch, vada řeči, LMD, alergie, epilepsie, diabetes, srdeční vada, dietní omezení: 

 

 

 

 

Zvláštní schopnosti, dovednosti, které dítě projevilo před vstupem do školy (čtení, umělecké sklony, matematické 

vlohy), které je možné při vzdělávání zohlednit: 

 

 

 

 

Další údaje o dítěti, které považujete za důležité: 

 

 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Proseč je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých osobních údajů 

naleznete na https://www.zsprosec.cz/skola/dokumenty/gdpr. 

 

V ........................................................... 

 

dne .......................................................     ............................................................... 

Podpis zákonného zástupce dítěte 

https://www.zsprosec.cz/skola/dokumenty/gdpr

