
Základní škola a Mateřská škola Drnovice, okres Zlín, příspěvková organizace 

DOTAZNÍK PRO RODIČE DÍTĚTE 

1. Jméno a příjmení dítěte 

rodné číslo:                              mateřský jazyk: statní občanství: 

místo narození: bydliště: PSČ: 

2. Otec dítěte (jméno a příjmení) 

           bydliště¹: telefon: 

3. Matka dítěte (jméno a příjmení) 

           bydliště¹: telefon: 

4. Zákonný zástupce dítěte (pokud jím není otec nebo matka) 

           bydliště¹: telefon: 

5. Kontaktní osoba (pro případ mimořádné události) 

           bydliště: telefon: 

6. Lékař pečující o dítě (jméno) 

           adresa:  telefon: 

7. Zdravotní pojišťovna 

8. Doplňující údaje (uveďte možné důležité údaje pro spolupráci rodiny se školou a úspěšnou práci dítěte 

ve škole) 

           např. sourozenci (jméno a rok narození): 

9. dítě již navštěvovalo mateřskou školu:                x)                        ANO                            NE                           

10. Zdravotní postižení, chronické onemocnění dítěte (zrak, sluch, vada řeči, LMD, alergie, epilepsie, 

diabetes, srdeční vada, dietní omezení apod.) 

 

11. Zvláštní schopnosti a dovednosti dítěte, které je možné při vzdělávání zohlednit 

 

 

12. Dítě je pravák – levák – užívá obě ruce stejně:  

13. Další údaje: 

 

 

 

 



14. Souhlas zákonného zástupce s účely webového rozhraní školy: 

            Souhlasím  /  nesouhlasím  x)  s umístěním fotografií dítěte a příslušných komentářů na webové      

           stránky školy (www.zsmsdrnovice.cz) a podpůrný web fotogalerií (www.rajce.idnes.cz). 

           V ____________________ dne _____________                                    ________________________                                                                                          

                                                                                                                               podpis zákonného zástupce                                                                                                                                         

15. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Jako zákonný zástupce dítěte/žáka………………………………….….…., rok narození……………… dávám 

svůj souhlas ve smyslu čl. 4 bod 2 a 11 Obecného nařízení EU č. 2016/679, mateřské/základní škole jako 

správci osobních údajů Základní škola a Mateřská škola Drnovice, okres Zlín, příspěvková organizace ke 

zpracování níže vybraných osobních údajů. 

Osobní údaj Účel 

Zaškrtněte 

v případě 

souhlasu 

Jméno, příjmení, 

datum narození, 

bydliště, třída 

Předávání osobních údajů pořadatelům soutěží a 

obdobných akcí (znalostní olympiády, sportovní, 

kulturní akce, zajištění organizace a uspořádání 

výletů, škol v přírodě apod.), pokud údaje předává 

sama škola (bez přihlášky od rodičů) 

 

Jméno, příjmení, 

e-mailová adresa 

zákonného 

zástupce 

Zasílání informací o aktivitách školy, dění ve škole, 

pořádání kulturních, sportovních či společenských 

akcí pro veřejnost, nabídky návštěv specialistů apod. 

 

 

Souhlas uděluji na dobu školní docházky dítěte/žáka do školy. 

Souhlas bude uložen po dobu dalších 3 let po ukončení docházky dítěte/žáka do školy z důvodu případných 

kontrol či sporů (podle § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) 

V…………………………………………. dne……………………………………. 

Jméno, příjmení (čitelně) a podpis zákonného zástupce ………………………………………………… 

Další informace: 

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, požadovat výmaz a opravu osobních údajů, a to e-mailem, telefonicky či 

dopisem předaným či zaslaným škole. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost použití osobních údajů do 

doby tohoto odvolání. 

Zákonný zástupce má právo na přístup k údajům a pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů, na 

informace o způsobu jejich zpracování. Může požadovat omezení zpracování, proti zpracování pro vnitřní 

účely (bod e) může podat námitku, dále může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.                                                                                                                   

      

¹ vyplňuje se, pokud není totožné s bydlištěm dítěte, nežije-li s dítětem ve společné domácnosti 

x) nehodící se škrtněte 

     


