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Základní škola Sídliště Vlašim, příspěvková organizace   
Ředitelka školy: Mgr. Olga Šťastná 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  
 

Žádost o přijetí dítěte: ...................................................................................................  
k povinné školní docházce do Základní školy Sídliště Vlašim, příspěvková organizace  

ve  školním roce 2020/2021. 
 
Rodné číslo: ……………………….... Datum narození: …………………..…………… 
 
Místo nar.: ……………………………………. Okres nar.: ……………………………. 
 
Adresa – ulice, PSČ + město: ............................................................................................. 
 
Okres: …………………………………………….. Cizinec s trv. pob. v ČR:  ANO/NE* 
 
Státní občanství: ………………….………………………….……  Azylant:  ANO/NE* 
 
Zdravotní pojišťovna: ……………………………………… Školní družina:  ANO/NE* 
 
Údaje o matce: 
Jméno a příjmení: ............................................................................................................... 
 
Adresa – ulice, PSČ + město: .............................................................................................. 
 
Tel.: ……………………… E-mail: …………………………………………………….. 
 
Údaje o otci: 
Jméno a příjmení: ............................................................................................................... 
 
Adresa – ulice, PSČ + město: .............................................................................................. 
 
Tel.: ……………………… E-mail: …………………………………………………….. 
Doplňující informace k žádosti:          
Odklad v loňském šk. roce: ANO/NE *                 Odklad pro šk. rok 2020/21: ANO/NE* 
V případě odkladu zájem o přípravnou třídu na ZŠ Vorlina:      ANO/NE*.  
Po absolvování přípravné třídy se může zákonný zástupce rozhodnout, na kterou ZŠ podá 
v příštím školním roce žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku.                 
Mateřská škola: .....................................................................................................................  
 
Do třídy s kým:....................................................................................................................... 
 
Poznámka (zdrav. postižení apod.):  ..……………………………………………………… 

Zájem o zařazení do Montessori třídy: ANO/NE * 

Datum: ............................  

                                                                    ……………………………… 
             podpis zákonných zástupců  
* nehodící se škrtněte  



Zápisní list pro školní rok 2020/2021 
 
 
 
 
Dávám  svůj  souhlas  Základní  škole Sídliště Vlašim, příspěvková organizace 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 čísel, v  platném 
znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely  vedení povinné dokumentace školy, vedení   
nezbytné  zdravotní dokumentace, pro přijímací  řízení  na  střední  školy,  úrazové  pojištění 
žáků  a  jiné účely  související s  běžným  chodem  školy   podle  zákona   č. 561/2004 Sb.,  
školského  zákona, v  platném  znění a  psychologických  vyšetření, aby s mým dítětem  mohl 
v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další 
odborní pracovníci z oblasti psychologických, sociálních a obdobných služeb.  
Souhlasím s možností orientačního testování  návykových látek v organismu mého dítěte, 
pokud existuje důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví. 
Souhlasím s účastí dítěte na mimoškolních  akcích  školy  jako  školní  výlety,  školy  
v přírodě, bruslení a lyžařské  kurzy. Souhlasím se zveřejňováním údajů nepodléhajících 
zákonu č. 101/2000 Sb., fotografií, výrobků a prací mého dítěte v propagačních materiálech 
školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy 
včetně monitorování školy a jejího areálu kamerovým systémem se záznamem.    
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(a)   jsem poučen(a)  o  právech  podle   zákona č. 101/2000 Sb.,  zejména  o  svém  právu  
tento  souhlas  kdykoli  odvolat,  a  to  i  bez  udání  důvodů. 
 
 
 
 
 
Ve Vlašimi dne      Podpisy rodičů _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


