Základní škola a mateřská škola Svárov, příspěvková organizace
k rukám ředitelky Mgr. Šárky Janouškové
Hlavní 1
273 51 Svárov
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Vážená paní ředitelko,
žádáme o přijetí našeho dítěte ______________________________________________________
narozeného __________________, místo trvalého pobytu__________________________________
_________________________ k povinné školní docházce do Základní školy a mateřské školy Svárov
do 1. ročníku ode dne 1. 9. 2021.
zákonný zástupce dítěte
Jméno a příjmení: ..………………………….………………………………………………………...
Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………..
Jiná adresa pro doručování: …………………………………………………..……………………….
Datová schránka: ………………………………………
E-mail: ……………………………..…………..……...

Telefon:……………………………

Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas Základní škole a mateřské škole Svárov k tomu, aby
zpracovávala a evidovala osobní údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci
prevence sociálně patologických jevů pracovat školní psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti
psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti
návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho
zdraví. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského
zákona v platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pro mimoškolní akce
školy jako školní výlety, školy v přírodě a lyžařské kurzy, pro zveřejnění fotografií a videí žáků ze školních
a mimoškolních akcí na webových stránkách školy a dalších médiích, pro přijímací řízení na střední školy, pro úrazové
pojištění žáků a pro jiné účely související s běžným chodem školy. 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. Souhlas
poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje
poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu
tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů.

Byl(a) jsem poučen(a) o možnosti odkladu povinné školní docházky.

V …………………………… dne ……………………………………..
Podpis zákonného zástupce1: …………………………………………
1

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 povinni 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.

