Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice
Školní 247
533 45 Opatovice nad Labem

Žádost o přestup žáka z jiné základní školy
Jako zákonný zástupce žádám o povolení přestupu žáka na Základní školu Opatovice nad Labem,
okres Pardubice
Údaje o přestupujícím žákovi:
Příjmení ……………………………….

Jméno ………………………………………………….

Datum narození ……………………….

Navštěvuje ročník ……………….…………………

Trvalé bydliště ……………………………………………………………………………………………………………………………
Aktuální bydliště *………………………………………………………………………………….. …………………………………
Žák zahájí vzdělávání na škole od dne ……………………….. ……………………………………………….
*) Pokud je aktuální bydliště stejné jako trvalé bydliště – nevypisujte.
Zákonní zástupci dítěte (přestupujícího žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu
vzdělávání (popř. s odkladem školní docházky, či s přestupem) bude vyřizovat zákonný zástupce:

Příjmení ……………………………………

Jméno ………………………………………

Údaje o žadateli (zákonném zástupci):
1. Zákonný zástupce (žadatel)
Příjmení ………………………………

Jméno ……………………………

Vztah k dítěti (otec, matka, jiný) ………………………………………………………………..
Bydliště …………………………………………………………………………………………................................
Telefon …………………………………

e-mail ………………………………………………..

Podpis žadatele (zákonného zástupce) …………………………………………..
2. Zákonný zástupce
Příjmení ………………………………

Jméno ……………………………

Vztah k dítěti (otec, matka, jiný) …………………………………………………………………….
Bydliště …………………………………………………………………………………………... ……………
Telefon ……………………………

e-mail …………………………………………………

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………
V Opatovicích nad Labem dne ……………………………………..
Dokumentace žáka vyžádána dne ……………………………….

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice
Školní 247
533 45 Opatovice nad Labem

Zápisní list žáka do ……… třídy
Údaje o žákovi:
Příjmení ………………………………………………...

Jméno ……………………………

Datum narození …………………….

Místo narození ……………………......

Okres ………………………………..

Rodné číslo …………………

Státní občanství …………..

Zdravotní pojišťovna …………….

Trvalé bydliště ……………………………………………………………………..........................
Aktuální bydliště …………………………………………………………………………………...
Přechází ze ZŠ (adresa) .…………………………………………………………..........................
Výuka cizího jazyka (jakého) .………………………………

Volitelné předměty ………………………………

Zdravotní stav (alergie, logopedie a jiné) .........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Důležitá sdělení pro školu …………………………………………………………………………………………………………..
Rodiče:
Otec
Jméno a příjmení ………………………………

bydliště ..………………………………………..

telefon …………………………

e-mail …………………………..………………………

zaměstnání + telefon .………………………………………………………………………………
Matka
Jméno a příjmení …………………………........

bydliště .………………………………………...

telefon …………………………

e-mail ……………………………………………………

Zaměstnání + telefon …………………….........................................................................................
Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Základní škole Opatovice nad Labem, okres Pardubice k tomu, aby
zpracovala 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 čísel v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace
školy podle zákona 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a
psychologických vyšetření, mimoškolní akce školy jako školní výlety, školy v přírodě, lyžařské kurzy, přijímací
řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely souvisejí s běžným chodem školy. Souhlas poskytují
na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a 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. Dále souhlasím se zveřejněním jména a
příjmení mého dítěte na webových stránkách školy, ve výroční zprávě a materiálech vydaných školou.

V Opatovicích nad Labem dne ………………..

Podpis zákonného zástupce ……………………………...

