
Žadatel (zákonný zástupce):  

 

jméno, příjmení: ………………………………………………………………………………. 

 

datum narození: ……………………………………… 

 

místo pobytu, popř. jiná adresa pro doručování: 

 

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

 

Správnímu orgánu, jemuž je žádost doručována:  

 

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

Žádost 
 

Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 

přihlašuji k zápisu k povinné školní docházce: 

 

Mateřské škole, Speciální základní škole a Praktické škole, Hradec Králové 

 

 

Jméno a příjmení dítěte : …………………………… datum narození: ……………………….. 

 

místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………………. 

 

Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky, a o možnostech, jak zajistit do nástupu 

povinné školní docházky další rozvoj dítěte (§ 3a odst. 6 vyhlášky 40/2005 Sb.)   

Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu 

vzdělávání (přestupu do jiné základní školy, převedení do vzdělávacího programu, odklad 

školní docházky aj.) bude vyřizovat:  

 

zákonný zástupce (jméno a příjmení): ………………………………………………………. 

 

Další informace (včetně údajů potřebných pro nastavení podpůrných opatření): 

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

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

Dávám svůj souhlas Základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje 

mého dítěte ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, ve smyslu 

nařízení EU 679/2016, obecného nařízení na ochranu osobních údajů 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. 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 nařízení EU 

679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů, zejména o svém právu tento souhlas 

kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů. 

 

V ……………………………..  dne: ………………………………… 

 

podpis zákonného zástupce:  

………………………………………… 


