
Z á k l a d n í  š k o l a  P r a h a - L i p e n c e  
 

 

 
Žádost o povolení přestupu 

 
ode dne ___________ do ___ ročníku 

 

Dítě            

Příjmení a jméno ______________________________  Kód zdravotní pojišťovny__________ 

Datum a místo narození __________________________   Rodné číslo___________________  

Mateřský jazyk ________________________________ Státní občanství ________________   

Trvalý pobyt _____________________________________________  PSČ _____________ 

Škola, kterou nyní navštěvuje ___________________________________________________ 

Další údaje, které považujete za důležité (zdravotní omezení, mimořádné schopnosti a dovednosti dítěte, …) : 

 

Matka 

Příjmení a jméno ______________________________________________________________ 

Datum narození ___________________________ St. občanství ________________________ 

E-mail _________________________________ Telefonní kontakt ______________________ 

Trvalý pobyt _________________________________________________________________ 

Otec 

Příjmení a jméno ______________________________________________________________ 

Datum narození ___________________________ St. občanství ________________________ 

E-mail _________________________________ Telefonní kontakt _______________________  

Trvalý pobyt _________________________________________________________________  

 
Velmi nám pomůže, pokud nám sdělíte, v jakém zázemí Vaše dítě žije: 

 v úplné rodině (prosíme, doplňte:  s oběma zákonnými zástupci   s jedním zákonným zástupcem) 
 v neúplné rodině (matka nebo otec jsou samoživitelé) 
 ve střídavé péči obou zákonných zástupců 

 
Informace o prospěchu a chování budou samozřejmě dostávat oba rodiče, ale níže prosíme o uvedení 
zákonného zástupce pro písemnou komunikaci, abychom nemuseli všechny písemnosti zasílat oběma: 

      matka     
       otec     
        ______________ 
 

    
 
 
Prohlášení zákonného zástupce: 
Dávám svůj souhlas základní škole  k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 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, 
pořádání mimoškolních akcí školy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, 
zveřejňování údajů, dětských prací, fotografií a audio či videozáznamů mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně 
internetových stránek školy a facebooku a pro jiné účely související s běžným chodem školy. 
Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat školní metodik 
prevence, výchovný poradce, klinický logoped, psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, 
sociálních a obdobných služeb, a to v základní poradenské rovině a rozsahu. Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti 
návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví.  
Svůj 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 a mohu jej kdykoliv v průběhu školní docházky odvolat.  
 
 
 
V__________________ dne _________________ _______________________________ 

     podpis zákonného zástupce 

Adresa pro doručování písemností 
(pokud se liší od trvalého bydliště zákonného zástupce) 


