registrační číslo
registration number

číslo ve třídním
výkazu

č. jednací
act no.

number in class
report

ZÁPISNÍ LIST ŽÁKA
PUPIL'S ENROLMENT FORM
k žádosti o přijetí
to the transfer request
jméno a příjmení / name and surname

ŽÁK

datum a místo narození
date and place of birth

PUPIL

rodné číslo / personal identification number

zdravotní pojišťovna + kód

státní příslušnost

health insurance + code

nationality

adresa trvalého pobytu / address of permanent residence

PSČ / ZIP Code

doručovací adresa (pro doručování písemností, pokud se liší od adresy trvalého pobytu)

PSČ / ZIP Code

delivery address (for documents delivery, if different from permanent residence address)

název a adresa mateřské školy, ze které žák přichází / the name and address of the preschool from which the pupil comes:
Dítěti byl v loňském roce povolen odklad: ANO NE / The child was allowed a deferral in last year: YES NO
Kým byl odklad udělen, adresa školy / who allowed this deferral, school address:

RODIČE – ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI / PARENTS – LEGAL REPRESENTATIVES
jméno a příjmení (včetně případného titulu) / name and surname (including title, if any)

OTEC
FATHER

adresa trvalého pobytu / address of permanent residence

PSČ / ZIP Code

doručovací adresa (pro doručování písemností, pokud se liší od trvalého pobytu)

PSČ / ZIP Code

delivery address (for documents delivery, if different from permanent residence address)

telefon / phone No

e-mail + datová schránka
jméno a příjmení (včetně případného titulu) / name and surname (including title, if any)

MATKA
MOTHER

adresa trvalého pobytu / address of permanent residence

PSČ / ZIP Code

doručovací adresa (pro doručování písemností, pokud se liší od trvalého pobytu)

PSČ / ZIP Code

delivery address (for documents delivery, if different from permanent residence address)

telefon / phone No

e-mail + datová schránka

Rodiče / zákonní zástupci se dohodli, že v záležitosti školní docházky dítěte bude se školou jednat – uveďte celé jméno a příjmení:
Parents / legal representatives who will act in accordance to information given by the school about the child:
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Sourozenci dítěte
Child's siblings

Jméno a příjmení / name and surname

Datum narození / Date of birth

Navštěvuje školu / školské zařízení
He/she attends school / school facility

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ
PARENTAL STATEMENT

Prohlášení rodičů o zdravotním stavu žáka (alergie, poruchy, diety …):
Parental statement about pupil's health (allergies, disorders, diets…):

Individuální dispozice dítěte (péče logopeda, zdravotní postižení, levák / pravák, grafomotorické obtíže, nadání, vyhraněný zájem …):
Individual characteristics of the child (speech therapist care, disability, left-handed / right-handed, graphomotor difficulties, talent, strong interest…):

Další údaje o dítěti, které považujete za důležité:
More information about the child you consider important:

Jsem cizincem, který na území České republiky pobývá:
I am a foreigner residing in the Czech Republic:

a) s povolením k trvalému pobytu / with a permanent residence permit
b) s povolením k přechodnému pobytu – platnost do:/with a temporary residence permit - valid until: …………………….
c) s povolením k dlouhodobému pobytu – platnost do:/ with a long-term residence permit – valid until: …………………..
d) s platným azylem / with valid asylum
Beru na vědomí, že přihlášením mého dítěte do školy jsme povinni dodržovat ustanovení všech předpisů, vztahujících
se k povinné školní docházce, platných v České republice.
I acknowledge that by registering my child to school we are required to comply with the provisions of all regulations relating to compulsory education in
the Czech Republic.

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Případné změny, zejména změny týkající se
zdravotního stavu mého dítěte, místa trvalého pobytu… bezodkladně doplním. Podpisem stvrzuji správnost
údajů a prohlašuji, že vyplnění Zápisního listu žáka bylo projednáno zákonnými zástupci, kteří vyslovují svůj
souhlas se školní docházkou do ZŠ a MŠ TIP TOES s.r.o. a jsou níže podepsáni.
I declare that all information provided is true and complete. Any changes, especially changes concerning the health of my child, the place of
residence… will be notified immediately. By signing I confirm the correctness of the data and declare that the completion of the pupil's enrolment form
was discussed by the legal representatives, who express their consent to school attendance to the PRIMARY SCHOOL and PRESCHOOL TIP TOES
Ltd. and are signed below.

Uvedené osobní údaje bude škola, jako správce osobních údajů, zpracovávat výhradně v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu zpracování a
platných zákonných lhůt, případně po dobu stanovenou vnitřními předpisy školy (především dle schváleného spisového
a skartačního řádu). Bližší informace o zpracování osobních údajů i právech subjektu údajů naleznete na webových
stránkách školy https://tiptoes.cz
The personal data will only be processed by the school as personal data controller in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European
Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016 on the protection of natural persons in connection with processing of personal data and on free
movement of such data and on repeal of the Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation). Personal data will be processed for a period
as long as is necessary to fulfil a purpose of processing and applicable statutory deadlines, possibly for a period stipulated by internal regulations of
the school (especially according to the approved classification and retention and disposition rules). You can find more information about processing of
personal data and rights of the data subject on the school website https://tiptoes.cz
datum / date
podpis zákonného zástupce / signature of the legal representative
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