Základní škola Žamberk, Nádražní 743
Ná dražní 743, Ž amberk, 564 01, tel. 465 614 434
www.zs.zamberk.cz
zspospisil@seznam.cz
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
Č.j. žádosti:

Ž á dá m o přijetí dítěte
Zá kladní školy Ž amberk, Ná dražní 743ve školním roce
Zá konný zá stupce dítěte (otec, matka):
Jméno a příjmení
Datum narození
Místo trvalého pobytu
Telefon
e-mail
Dítě:
Rodné číslo
Datum narození
Místo narození
Ná rodnost
Stá tní příslušnost
Trvalý pobyt, je-li odlišný od trvalého
pobytu zá konného zá stupce
Kde chodilo dítě do MŠ
Kolik let chodilo dítě do MŠ
Bude chodit do ŠD
Bude chodit na obědy
Připomínky /zdravotní stav, alergie…../
Odklad povinné školní dochá zky
Zdravotní pojišťovna

V Ž amberku dne
podpis zá konných zá stupců dítěte

do přípravné třídy

Vyjádření školského poradenského zařízení:
(nebo přiložená zpráva školského poradenského zařízení). Doručit vedení školy
do 30. 5. příslušného roku.
Doporučuji – nedoporučuji* zařazení dítěte do přípravné třídy.
Stručné zdů vodnění:

Datum:

Razítko a podpis:

*nehodící se škrtněte

Souhlas k evidování osobních a osobních citlivých údajů
Dá vá me svů j souhlas jmenované mateřské škole k tomu, aby evidovala osobní a citlivé
ú daje včetně rodného čísla našeho dítěte ve smyslu všech ustanovení zá kona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních ú dajů , ve znění pozdějších předpisů a zá kona č.
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozdějších předpisů . Svů j
souhlas poskytujeme pro ú čely vedení povinné dokumentace školy podle zá kona č.
561/2004 Sb., školský zá kon, ve znění pozdějších předpisů , vedení nezbytné zdravotní
dokumentace a psychologických a jiných vyšetření, pro mimoškolní akce školy, ú razové
pojištění dětí a pro jiné ú čely související s běžným chodem školy.
Souhlas poskytujeme na celé období předškolní dochá zky dítěte na této škole a na
zá konem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje.
Souhlas poskytujeme pouze uvedené škole, která bez zá konem stanovených případů
nesmí tyto osobní a citlivé ú daje poskytnout dalším osobá m a ú řadů m.
Rozhodnutí o přijetí x nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělá vá ní obdrží zá konný
zá stupce - žadatel ve sprá vním řízení do 30 dnů ode dne odevzdá ní žá dosti.

Podpis zákonného zástupce:

