Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420,
příspěvková organizace
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Registrační číslo (jen u přijetí do 1. ročníku): ______________________
Žádám Vás o přijetí k povinné školní docházce na Základní škole ve Frýdlantu nad Ostravicí,
Komenského 420, p. o. svého dítěte (jméno a příjmení)_____ ________________________________
rodné číslo____________________ datum narození __________________státní občanství _______
místo a okres narození ________________________________ bydliště ________________________
______________________ zdravotní pojišťovna_________________________ do ročníku _______
Doposud mé dítě navštěvovalo mateřskou/základní školu (název a adresa):
_________________________________________________________________________________

Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání
(přestupu do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat zákonný zástupce:

Jméno a příjmení_______________________________________ tel. _________________________
e-mail _________________________________ bydliště_____________________________________
Kontakt na druhého zákonného zástupce:
Jméno a příjmení ______________________________________ tel. __________________________
e-mail ________________________________ bydliště _____________________________________
Důvod výběru školy:___________________________________________________________________

předčasný nástup do ZŠ – řádný nástup do ZŠ – nástup po odkladu školní docházky – přestup z jiné ZŠ

Informace pro rodiče:
1. V případě odkladu školní docházky je rodič poučen o nutnosti povinné docházky dítěte do MŠ.
2. Byl jsem informován, jak mohu do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho
dalším rozvoji.
3. Dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně patologických
jevů pracovat psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce a preventista sociálně patologických
jevů.
4. Dávám svůj souhlas se zveřejňováním údajů a fotografií mého dítěte v propagačních materiálech
školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy.
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. Byl jsem poučen o
právech podle zákona č. 101/2000 Sb. zejména o svém právu tento souhlas odvolat.

Škola zpracovává a eviduje osobní údaje a osobní citlivé údaje žáků ve smyslu všech ustanovení zákona
č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.

V Nové Vsi …………………………………………………..

………………………………………………………………..
podpis zákonného zástupce

