
 
Žádost o přijetí k povinné školní docházce 

Matka (zákonný zástupce)  

Jméno a příjmení:   

Bydliště:  

Telefon:  e-mail:  

   

Otec   

Jméno a příjmení:   

Bydliště:  

Telefon:  e-mail:  
 

Žádám o přijetí svého syna/dcery  

k povinné školní docházce na Základní a Mateřské škole Hanušovice, Hlavní 145,  

do                   s nástupem od    
 

Informace o dítěti: 

Datum narození:  rod. číslo:  

Místo narození:  okres:  

Národnost:  státní příslušnost:  

Bydliště:  okres:  

Přechod. bydliště:  okres:  

Odklad školní docházky:  

Opakování ročníku:  

Druhý cizí jazyk:     

Speciální. vzděl. potřeby:  

Přestupuje ze školy:  

  
 

V Hanušovicích  

  

 podpis zákonného zástupce žáka 
 

 



 
Vyjádření ZŠ a MŠ Hanušovice k žádosti 

Žák se do školy:  k   

Zařazen do třídy:  

Třídní učitel:  

Poznámky:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, Hlavní 145 
 



 

Jméno a příjmení žáka: Vendula Winklerová datum narození:  11. 2. 2011 

Bydliště: Pražská 142, Hanušovice 
 

Zákonný zástupce nezletilého žáka bez plné svéprávnosti: Klára Manglová (matka) 
 

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 
89/2012, občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, Vás žádáme o 
vyjádření souhlasu, a to v následujících souvislostech:  

1. Souhlasím s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů 
při práci s mým synem/dcerou pro potřeby: 

- dokumentace kulturních a soutěžních vystoupení, 

- propagační účely a prezentaci práce školy a školského zařízení, 

- sledování osobnostního vývoje žáků, 

- publikování poznatků v odborných publikacích, 

- dokumentace pracovních (pedagogických) postupů v případech, kdy není možno 
demonstrovat práci s dětmi přímo, 

- plnění závazků školy vůči smluvním partnerům školy (zejména v případě smluvního 
závazku školy k poskytnutí obrazové dokumentace z činnosti školy dárci v souvislosti 
s darovací nebo obdobnou smlouvou). 

2. Souhlasím se zveřejňováním výsledků školní práce a úspěchů mého syna/dcery v rámci 
školních a mimoškolních soutěží a přehlídek, a to formou uvedení jména a příjmení, 
věku, ukázky práce, umístění v soutěži, fotografie a popř. videozáznamu v propagačních 
materiálech školy, v kronice školy, na internetových stránkách školy, na nástěnkách 
umístěných ve škole, na veřejných výstavách pořádaných školou a v publikacích 
zabývajících se činností školy. 

3. Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého syna/dcery za účelem organizace 
mimoškolních akcí a soutěží, jichž se moje dítě účastní, a to zejména zpřístupněním 
osobních údajů dítěte třetím osobám zajišťujícím pro školu mimoškolní akce a soutěže 
v rozsahu, který je nezbytný pro zajištění organizace takových akcí. 

4. Souhlasím s užitím autorských děl vytvořených mým synem/dcerou v průběhu 
vzdělávání, a to za účelem propagace činnosti školy a účasti na soutěžích, výstavách a 
přehlídkách. 

 

5. Souhlasím s tím, aby s mým synem/dcerou pracovali v rámci prevence a řešení 
pedagogických situací ve škole tito specialisté: školní preventiva sociálně patologických 
jevů, výchovný poradce, školní psycholog. 

 

6. V souladu s ustanovením školního řádu souhlasím s tím, že pedagogický pracovník školy 
má právo dočasně odebrat mému synovi/dceři elektronická zařízení v případě, že jsou 
mým synem/dcerou používána v rozporu s uvedeným ustanovením školního řádu, tj. 
zejména v případech nedovoleného používání těchto zařízení v době vzdělávání, 
v rozporu s právem jiných osob na ochranu osobnosti apod. Souhlasím s tím, že 



 
v uvedených případech bude elektronické zařízení dítěti vráceno téhož dne po skončení 
vzdělávání. 

 

Poučení:  

Ve všech výše uvedených případech není zákonný zástupce žáka povinen dát souhlas 

k uvedeným účelům. Bez těchto souhlasů však škola nebude v řadě případů moci zařadit 

žáka do aktivit, které souvisejí se vzděláváním a jsou pro všestranný rozvoj osobnosti žáka 

nezbytné. 

V případě, že chcete vyjádřit souhlas jen částečný (tj. týkající se jen vybraných částí, s nimiž 

souhlasíte), škrtněte prosím části vyjadřující jednání školy, k nimž souhlas nedáváte. 

Děkujeme za spolupráci. 

 

Prohlášení zákonného zástupce žáka:  Souhlasím ve výše uvedeném rozsahu. 

 

 

V Hanušovicích dne 28. 8. 2017  

 podpis zákonného zástupce žáka 
 

 


