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PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

 

 
1) Potvrzuji správnost údajů uvedených v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. 

 
2) Potvrzuji, že jsem převzal registrační číslo a byl poučen o jeho použití v případě vyhovění 

žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. 
 

3) Potvrzuji, že jsem byl seznámen s tím, že se mohu seznámit s obsahem spisu a vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí. 
 

4) Potvrzuji, že jsem byl při zápisu do prvního ročníku základní školy informován 
o možnosti odkladu povinné školní docházky, zejména o formě podání žádosti o odklad 
školní docházky, o průběhu tohoto řízení a o nutnosti doložit do stanoveného termínu 
souhlasná stanoviska školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. Tato informace mi byla poskytnuta v obecné rovině, bez vazby na 
orientačně zjištěnou úroveň školní připravenosti. 
 

5) Potvrzuji, že jsem byl informován, že v případě odkladu povinné školní docházky mohu 
podat přihlášku do přípravné třídy včetně nutnosti doložit v takovém případě souhlasné 
stanovisko školského poradenského zařízení. 
 

6) Beru na vědomí, že Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace, 
v rámci své činnosti zpracovává jako správce mé osobní údaje a osobní údaje mého 
dítěte v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Bližší 
informace ke zpracování, které probíhá na základě jiného právního důvodu, tj. bez 
ohledu na to, zda byl k těmto zpracováním udělen souhlas či nikoliv, jsou uveřejněné na 
webových stránkách školy. 
O všech činnostech, které budou podléhat udělení souhlasu zákonných zástupců, Vás 
budeme informovat na začátku školního roku. Udělení souhlasu je dobrovolné a o všech 
jeho náležitostech budete včas informováni. 
 

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

                                                            podpis zákon. zástupce dítěte 

Jméno a příjmení dítěte  

Jméno a příjmení zákon. zástupce  
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