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

Žádost o přijetí žáka  

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

zřízené dle § 16/9 zákona č. 561/2004, ve znění pozdějších předpisů,  

 

Vzdělávací obor:   79-01-C/01 – základní škola 

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 _________________Místo narození______________________________________ 

Státní občanství______________         

Trvalý pobyt _________________________________________________________________________ 

Základní škola (současná)________________________________________________________________ 

Školní vzdělávací program:______________________ Ročník/třída:_____________________________ 

Zdravotní pojišťovna ____________           *Bude navštěvovat ŠD     ano / ne 

Zdravotní stav, postižení, obtíže __________________________________________________ 

Zákonný zástupce 1: 

__________________________________________________________________________________ 

Trvalé bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka)__________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Zákonný zástupce 2: 

___________________________________________________________________________ 

Trvalé bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka)__________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Adresa pro doručování písemností pokud není shodná s trvalým bydliště: 

 

*Kontaktní telefon na ZZ______________________   *Kontaktní e-mail na ZZ__________________ 

 

Ověřil: _____________________________ Dne__________________Podpis___________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

 



Dávám svůj souhlas Základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje mého dítěte ve 

smyslu ustanovení zákona 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 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. 
 

 

Zároveň souhlasím, aby moje dítě bylo vzděláváno jako žák se speciálními vzdělávacími potřebami a byl 

jsem informován/a/ o rozdílech ve vzdělávacích programech. 
 

 
V Hradci Králové dne:  ___________ podpis zákonného zástupce: …………………………. 

   

         …………………………. 

 

 


