
Základní škola Praha-Kolovraty 

Zastoupená ředitelkou školy Mgr. Vladimírou Reinerovou 

 

Žádost o přestup žáka 

Žádám o přestup své/ho dcery/syna a přijetí k plnění povinné školní docházky v Základní 

škole Praha - Kolovraty, a to od …………….. 

 

Zákonný zástupce dítěte 

jméno a příjmení: ____________________________________________________________ 

datum narození: ______________________________________________________________ 

místo trvalého pobytu: ________________________________________________________ 

telefon: __________________ 

adresa pro doručení rozhodnutí: _________________________________________________ 

Žádám o přijetí dítěte 

jméno a příjmení: ____________________________________________________________ 

datum narození: _____________________________________________________________ 

místo trvalého pobytu: ________________________________________________________ 

přestup ze školy (adresa): ______________________________________________________ 

V Praze, dne_____________________________ podpis zákonných zástupců dítěte 

                                                                              ________________________________ 

 

Dávám svůj souhlas Základní škole Praha-Kolovraty, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje 

včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.,oochraně osobních údajů v platném 

znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslechv platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely 

vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004Sb. školského zákona v platném znění, vedení nezbytné 

zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, mimoškolní akce školy jako školní výlety, školy v přírodě a lyžařské 

kurzy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely související s běžných 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.  Uděluji také souhlas se zpracováním obrazových záznamů, videozáznamů a 

audiozáznamů mého dítěte, pro účel prezentace školy v budově školy, na webových stránkách školy, prezentačních 

materiálech školy a masových médiích (noviny, časopisy, televize, rozhlas, internet), a to na období vzdělávání mého dítěte 

ve škole a následně na období 1 roku po ukončení jejího vzdělání ve škole. 

Byl jsem poučen o právech podle zákonač. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez 

udání důvodů o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu. 

 

 

V Praze, dne______________ 

podpis zákonných zástupců dítěte: _________________________________ 


