Žádost o přijetí žáka do školy - přestup
1. Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení: …………………………………………………..……………………….
Datum narození: ………………… Telefon: ………………… Datová schránka: …..…….
Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………..….………..
(popřípadě jiná vhodná
adresa pro doručování)……………………………………………………………….…………..

2. Škola:

Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy
Ředitel školy:
Mgr. Čestmír Kříž

3. Tímto žádáme o přijetí našeho syna - dcery …………………………….………………
nar. dne: ……………….. rodné číslo: ……………………………. státní občanství: …………
trvalý pobyt:………………………………………………………………………………….....
k povinné školní docházce do Základní školy Sušice, Lerchova 1112 od …………………….
ze Základní školy ……………………………………….……..……………………………..
4. Doplňující informace k žádosti: (blízkost školy od bydliště, starší sourozenec, …).

V Sušici dne ………………………..
………………………………….
podpis zákonného zástupce dítěte
Spisová značka: P

/

Tímto dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje
a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů v platném znění.

Datum:

Podpis zákonných zástupců:

Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně
patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti
psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb.

Datum:

Podpis zákonných zástupců:

Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona
č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace
a psychologických vyšetření.

Datum:

Podpis zákonných zástupců:

Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem
stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Byl jsem
poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. Tento svůj souhlas mohu kdykoli
prokazatelně ukončit.
Dále:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů svých a dítěte v následujícím rozsahu:
 s pořizováním fotografií bez identifikačních údajů při školních akcích
 s vedením osobních údajů u výtvarných prací
 s odesíláním prací na soutěže, jichž se škola účastní
 se zveřejňováním jmen žáků úspěšných v soutěžích, do nichž je škola zapojena
 s uvedením telefonního čísla ve školní dokumentaci
Dále souhlasím se zveřejněním prací a fotografií dítěte:
 v prostorách školních budov
 na webových stránkách školy
 ve školním časopise
 v městských a regionálních médiích
Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas je platný pro stupeň
základního vzdělávání v ZŠ Sušice, Lerchova ul., který žák navštěvuje (1. – 5. ročník –
I. stupeň, 6. – 9. ročník – II. stupeň).

Jméno žáka:
Datum:

Třída:
Podpis zákonných zástupců:

