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EVIDENČNÍ LIST ŽÁKA / ŽÁKYNĚ 

Vážení rodiče, prosíme Vás o ČITELNÉ vyplnění evidenčního listu a zaslání zpět 

třídní učitelce/i v nejkratším možném termínu.  

 

Žák / žákyně 

Jméno a příjmení:   ………………………………………………………………………………………………. 

Datum narození:    ………………………………………………………………………………………………. 

Místo a okres:    ………………………………………………………………………………………………. 

Rodné číslo:    ………………………………………………………………………………………………. 

Zdravotní pojišťovna:   ………………………………………………………………………………………………. 

Národnost a státní příslušnost:  ………………………………………………………………………………………………. 

Adresa trvalého pobytu:  ………………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………. 

Adresa pro doručování:   ………………………………………………………………………………………………. 
(Vyplňte v případě, že je jiná od místa trvalého pobytu.)        
     ………………………………………………………………………………………………. 

Kontaktní údaje: telefon domů   ……………………….……………………………………………………………………… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zákonný zástupce - otec 

Jméno a příjmení, titul:   ………………………………………………………………………………………………. 

Adresa trvalého pobytu:  ………………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………. 

Adresa pro doručování:   ………………………………………………………………………………………………. 
(Vyplňte v případě, že je jiná od místa trvalého pobytu.)        
     ………………………………………………………………………………………………. 

Povolání:     ……………………….……………………………………………………………………… 

Telefon:    ……………………….……………………………………………………………………… 

e-mail:     ……………………….……………………………………………………………………… 

Datová schránka:   ………………………………………………………………………………………………. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Zákonný zástupce - matka 

Jméno a příjmení, titul:   ………………………………………………………………………………………………. 

Adresa trvalého pobytu:  ………………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………. 

Adresa pro doručování:   ………………………………………………………………………………………………. 
(Vyplňte v případě, že je jiná od místa trvalého pobytu.)        
     ………………………………………………………………………………………………. 

Povolání:     ……………………….……………………………………………………………………… 

Telefon:    ……………………….……………………………………………………………………… 

e-mail:     ……………………….……………………………………………………………………… 

Datová schránka:   ………………………………………………………………………………………………. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zákonný zástupce (zaškrtněte) 

 

oba rodiče  otec  matka  jiný (jméno a příjmení) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Upozornění:  
Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinní si 

vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci 

samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou 

(školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se 

souhlasem druhého rodiče. 

Základní škola Praha 7, Korunovační 8 se sídlem Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7, se stává správce osobních údajů (dále 

jen „správce“) v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. a informuje, že osobní údaje 

budou použity pouze v souladu se školským zákonem. Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích 

subjektů údajů a době jejich uchování naleznete na webu školy www.korunka.org. 

Údaje budou zpracovány po dobu docházky Vašeho dítěte do ZŠ a po skončení docházky budou dále archivovány a skartovány 

v souladu s právními předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení školy). 

Prohlášení: (*/ nehodící se škrtněte) 

Souhlasím s užívání rodného čísla svého syna / své dcery* pro vnitřní potřebu školy v souladu se školským 

zákonem. 

Výše uvedené údaje jsou pravdivé a jejich změnu budu ihned hlásit. 

 

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

 

Podpis zákonného zástupce:   ………………………………………………………………………………………………. 

Změny údajů v průběhu roku neprodleně oznamte třídní učitelce/i či přímo 

hospodářce školy na email dajclova@korunka.org.      Děkujeme za spolupráci 
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