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 K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Č.j. žá dosti :..………………………
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), žádám o přijetí dítěte
k základnímu vzdělávání na Základní škole Žamberk, Nádražní 743, 564 01 Žamberk.
1. Zákonný zástupce dítěte
Jméno, příjmení, titul: ………………………………………….………………………………………………………….
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………….……………………………………
Korespondenční adresa……………..……………..……………………………………………………………………...
2. Dítě
Jméno, příjmení: ………….…………………………………….……………………R.Č. ………………………..………
Datum a místo narození: ……………………………………………………………kó d ZP………………...……….
Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………….…………………………………...
Korespondenční adresa: ……………………..…………………………………………………………………………..
3. Ředitel školy
Jméno a příjmení:
Ná zev školy

Mgr. Roman Pospíšil
Zá kladní škola Ž amberk, Ná dražní 743, 564 01 Ž amberk

Prohlášení zákonného zástupce:
Byl(a) jsem poučen(a) o možnosti odkladu povinné školní dochá zky.
Dá vá m svů j souhlas zá kladní škole k tomu, aby zpracová vala a evidovala osobní ú daje
a osobní citlivé ú daje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zá kona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních ú dajů v platném znění.
Svů j souhlas poskytuji pro ú čely vedení povinné dokumentace školy podle zá kona
č. 561/2004 Sb., školského zá kona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace
a psychologických vyšetření, pořá dá ní mimoškolních akcí školy, přijímací řízení na střední
školy, ú razové pojištění žá ků , provedení psychologických vyšetření a pro jiné ú čely související
s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní dochá zky mého dítěte na této
škole a na zá konem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně
archivuje. Byl jsem poučen o prá vech podle zá kona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
ú dajů v platném znění.
Souhlasím s uveřejň ová ním jména a fotografií svého dítěte v propagačních materiá lech
školy, včetně internetových strá nek školy.
V …………………… dne ……………..

……..………………………………….
podpis zá konného zá stupce dítěte

