
 
Základní škola Blatnice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

1. Dítě: (ne plně 6ti leté) 

Jméno a příjmení  

Datum a místo narození  

Místo trvalého pobytu   Státní příslušnost  

Rodné číslo  Zdravotní pojišťovna  

2. Zákonný zástupce dítěte: 

Jméno a příjmení  

Datum narození  e-mail  

Místo trvalého pobytu  Telefon  

Popř. doručovací adresa  Dat.schránka  

 

3. Ředitelka školy: Jméno a příjmení -  Mgr. Blanka Hájková 

Škola: Základní škola Blatnice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 

Žádám o přijetí výše uvedeného dítěte k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola 

Blatnice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace ve školním roce ……………………………………………………………………………. 

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání bude vyřizovat zákonný 

zástupce – jméno, příjmení: ………………………………………………………………………….. 

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

včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu nařízení EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních 

údajů v platném znění, a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel 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, školy v přírodě, lyžařské a plavecké výcviky, mimoškolní akce 

školy jako školní výlety, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely související s běžným chodem 

školy. Zároveň souhlasím se zveřejňováním fotografických materiálů z akcí školy na webových stránkách školy, na kterých 

může být i moje dítě. 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 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 v platném znění, 

zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to bez udání důvodů. 

Předáno desatero pro rodiče dětí předškolního věku – pomoc dítěti k jeho rozvoji. 

V Blatnici dne …………………………………………                                                       …………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                            Podpis zákonného zástupce dítěte 

Další informace: údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy: o 

speciálních vzdělávacích potřebách dítěte, o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly 

mít vliv na průběh vzdělávání. Tyto další informace nemají vliv na rozhodnutí ředitele o přijetí/nepřijetí, s výjimkou 

nespádového žáka, pokud by bylo zřejmé, že jeho přijetím by byl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb. v platném znění. 

Přílohy: 

□ Doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (v případě dítěte narozeného od září do konce prosince 2015) 

□ Doporučující vyjádření odborného lékaře (v případě dítěte narozeného od ledna do konce června příslušného školního 

roku 2016) 


