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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Č.j. žádosti: 

Ž� á�dá�m o pr�ijetí� dí�te� te do pr�í�právne�  tr�í�dy 
Žá�kládní� s�koly Ž� ámberk, Ná�dráž�ní� 743ve s�kolní�m roce

Žá�konny�  žá� stupce dí�te� te (otec, mátká):

Jme�no á pr�í�jmení�  
Dátum nárožení�   
Mí�sto trvále�ho pobytu
Telefon
e-máil

Dí�te� :

Rodne�  c�í�slo
Dátum nárožení�
Mí�sto nárožení�
Ná� rodnost
Stá� tní� pr�í�slus�nost
Trvály�  pobyt, je-li odlis�ny�  od trvále�ho 
pobytu žá�konne�ho žá� stupce
Kde chodilo dí�te�  do MS�  
Kolik let chodilo dí�te�  do MS�
Bude chodit do S�D  
Bude chodit ná obe�dy
Pr�ipomí�nky /ždrávotní� stáv, álergie…../
Odklád povinne�  s�kolní� dochá� žky 
Ždrávotní� pojis�ťovná

 

V Ž� ámberku dne

podpis žá�konny�ch žá� stupcu<  dí�te� te



Vyjádření školského poradenského zařízení: 
(nebo přiložená zpráva školského poradenského zařízení). Doručit vedení školy 
do 30. 5. příslušného roku.

Doporučuji – nedoporučuji*  žár�ážení� dí�te� te do pr�í�právne�  tr�í�dy.

Struc�ne�  ždu< vodne�ní�:

Dátum: Ráží�tko á podpis:

*nehodí�cí� se s�krtne� te

Souhlas k     evidování osobních a osobních citlivých údajů   

Dá�vá�me svu< j souhlás jmenováne�  máter�ske�  s�kole k tomu, áby evidoválá osobní� á citlive�
u� dáje  vc�etne�  rodne�ho  c�í�slá  nás�eho  dí�te� te  ve  smyslu  vs�ech  ustánovení�  žá�koná  c�.
101/2000 Sb.,  o ochráne�  osobní�ch  u� dáju< ,  ve žne�ní�  požde� js� í�ch  pr�edpisu<  á  žá�koná  c�.
133/2000 Sb.,  o evidenci obyvátel á rodny�ch c�í�sel,  ve žne�ní�  požde� js� í�ch pr�edpisu< .  Svu< j
souhlás  poskytujeme  pro  u� c�ely  vedení�  povinne�  dokumentáce  s�koly  podle  žá�koná  c�.
561/2004 Sb., s�kolsky�  žá�kon, ve žne�ní� požde� js� í�ch pr�edpisu< , vedení� nežbytne�  ždrávotní�
dokumentáce á psychologicky�ch á jiny�ch vys�etr�ení�, pro mimos�kolní� ákce s�koly, u� rážove�
pojis�te�ní� de� tí� á pro jine�  u� c�ely souvisejí�cí� s be�ž�ny�m chodem s�koly.

Souhlás  poskytujeme  ná  cele�  období�  pr�eds�kolní�  dochá� žky  dí�te� te  ná  te� to  s�kole  á  ná
žá�konem stánovenou dobu, po kterou se táto dokumentáce ve s�kole árchivuje.
Souhlás  poskytujeme použe  uvedene�  s�kole,  která�  bež  žá�konem stánoveny�ch  pr�í�pádu<
nesmí� tyto osobní� á citlive�  u� dáje poskytnout dáls� í�m osobá�m á u� r�ádu< m.

Rožhodnutí�  o  pr�ijetí�  x  nepr�ijetí�  dí�te� te  k pr�eds�kolní�mu  vžde� lá� vá�ní�  obdrž� í�  žá� konny�
žá� stupce - ž�ádátel ve sprá�vní�m r�í�žení� do 30 dnu<  ode dne odevždá�ní� ž�á� dosti.

Podpis zákonného zástupce:


