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Žádost o přijetí žáka do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 
 
Příjmení a jméno dítěte : ………………………………………………………………………………….  

Datum narození:……………………..    Rodné číslo:  ……………………    Státní občanství:………… 

Místo narození:………………………..……………    Zdrav.poj.: ………………...……………………. 

Místo trvalého pobytu:………………………………………………………………..…………………… 

Doručovací adresa..…………………………………………………………………..……………………. 

 

Zákonný zástupce – matka: 

Příjmení a jméno…………………………………….………………………………………….................. 

Adresa bydliště:(pokud není shodné s adresou žáka).…………………………………………………….. 

Telefonní číslo:………………………………………email:……………………………………............... 

Zákonný zástupce – otec: 

Příjmení a jméno:  ..……………………………………………………………………………………….. 

Adresa bydliště:(pokud není shodné s adresou žáka) …….……………………………………………….. 

Telefonní číslo:……………………………………… email:……….……………………….……………. 

 

Zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání:……………………………………… 

………………………………………………………………………..……………………………………… 

Nastupuje v řádném termínu :       ANO        NE     Mateřská škola:……………………………………   

Mám zájem o školní družinu:         ANO        NE 

Sourozenci na této škole:………………..………………….………...…………………………………… 

 

Zákonný zástupce žádá o odklad školní docházky:                   ANO      NE 

 

Zákonný zástupce žádá o předčasný vstup dítěte do školy:     ANO      NE 

 
Potvrzuji správnost zapsaných údajů.  
Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas 2. základní škole J. A. Komenského, Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek, příspěvková 
organizace, aby zpracovávala, shromažďovala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte  v souladu s požadavky Nařízení 
Evropského parlamentu GDPR a podle Směrnice o ochraně osobních údajů. 
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, a zákonu 
č. 472/2011Sb., vedení nezbytné zdravotní dokumentace, psychologických vyšetření, mimoškolních akcí školy, jako školní výlety, lyžařské kurzy, 
zimní pobyty v přírodě, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních 
materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžných chodem školy. Souhlas poskytuji pouze uvedené 
škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. 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., zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to bez udání důvodů. 

 
 
V Milevsku, dne: ……………………………………… 

 
Podpis zákonného zástupce: …………….…..…………      
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