
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové 

Žádost o přestup/převedení žáka  

do Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické školy, Hradec Králové 

Vzdělávací obor:  79-01-C/01 – základní škola (praktická); 79-01-B/01 – základní škola speciální 

 

(osobní údaje; souhlas s převedením, přestupem, souhlas s evidencí osobních údajů) 

 

Jméno a příjmení dítěte______________________________________________________ 

Datum narození______________Rodné číslo _____________    Státní občanství__________ 

Bydliště_____________________________________________________ 

Místo narození____________________________        Okres______________________________ 

Mělo dítě odklad školní docházky?    ano     ne        Navštěvovalo MŠ? ano        ne    

Název a adresa školy, ze které přichází_______________________________________________ 

______________________________________                                     Třída:_________________ 

Vady řeči:    __________________________________________________________________ 

 

Otec ________________________________________________Datum narození_______________ 

Trvalé bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka)__________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Telefon do bytu______________do zam._____________mobil___________E-mail:___________ 

Matka ________________________________________________Datum narození_______________ 

Trvalé bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka)__________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Telefon do bytu______________do zam._____________mobil___________E-mail:___________ 

Sourozenci: _________________________ třída(ročník)   _________________ 

   _________________________   _________________ 

_________________________    _________________ 

Bude navštěvovat ŠD        ano     ne  
 

Dávám svůj souhlas Mateřské škole, Speciální základní škole a Praktické škole, Hradecká 1231, Hradec Králové  k tomu, 

aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení 

zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných 

číslech v platném znění. 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, mimoškolní akce 

školy jako školní výlety, školy v přírodě a lyžařské kurzy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků, provedení 

psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií  mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně www stánek 

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. 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. 

Dále dávám škole souhlas, aby v případě potřeby mohli s dítětem pracovat: výchovný poradce, metodik školní prevence,  

případně další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. 

Zavazujeme se dodržovat školní řád a k tomu, že neprodleně škole oznámíme výskyt přenosné choroby u dítěte, v rodině nebo 

nejbližším okolí dítěte. 

 

Váš souhlas můžete kdykoli v průběhu školní docházky změnit. 

 

Lékař, v jehož péči je dítě (jméno, adresa):___________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________  

 

Zdrav. pojišťovna___________________ 

 

Zdravotní postižení, chronické onemocnění dítěte:_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Prohlašuji/prohlašujeme, že jsem/ jsme uvedl/i vše o zdravotním stavu svého dítěte a nezatajil/i  jsem/ jsme žádné 

závažné skutečnosti či zdravotní problémy (alergie, epilepsie, záchvatová onemocnění, poruchy chování, léčbu na 

neurologii, psychiatrii, stavy po úrazech, oční a sluchové vady, infekce a další). 

 

Čestně prohlašuji/prohlašujeme, že v této žádosti, jejíž je toto čestné prohlášení nedílnou přílohou, 

jsem/jsme uvedl/i pravdivé, přesné a úplné údaje a jsem/jsme si vědom/i případných právních 

následků, pokud bych/bychom úmyslně uvedl/i nepravdivé, nepřesné či neúplné údaje. 

 

Zároveň souhlasím/souhlasíme, aby moje/naše dítě bylo vzděláváno jako žák se speciálními vzdělávacími 

potřebami a byl/i  jsem informován/i/ o rozdílech ve vzdělávacích programech. 

 

 

Zákonní zástupci, zástupce žáka: 

 

Jméno, příjmení………………………………………………………………..; 

nar:………………………………………… 

        Dne:…….. Podpis:………… 

 

Jméno, příjmení………………………………………………………………..; 

nar:………………………………………… 

        Dne:…….. Podpis:………… 


