
Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace 

 

Spisová značka:  /SŘ- /2022 -1 

 

Věc: Žádost o povolení přestupu žáka základní školy do jiné základní školy 
 

Žádám o přijetí pro svou dceru – svého syna 

 

 
(jméno a příjmení dítěte) 

 do Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace od   
 

 

 

1. Zákonný zástupce dítěte: 
 

jméno a příjmení zákonného zástupce: 

  

datum narození: 

  

místo trvalého pobytu: 

  

adresa pro doručování (pokud není shodná 

s místem trvalého pobytu):  

e-mail:   
 

 

 

2. Ředitel školy: 
 

Ing. Zdeněk Galetka 

Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace 

Máchova 1110 

294 21 Bělá pod Bezdězem 
 

 

  

 

 

 

 

Adresa školy, odkud žák přichází: 

 

 

 

 
 

 

V Bělé pod Bezdězem dne:  

 

 

 
        (podpis zákonného zástupce dítěte)  
 

 

 

 

 

 



Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace 

 

 
Další identifikace 

 

Datum narození  
Zdravotní 

pojišťovna  
 

Místo narození  Rodné číslo  

Státní občanství  

Místo trvalého pobytu (bydliště), pokud je 

jiné než zákonného zástupce 

 
 

Adresa pro zasílání pošty 

 

 
 

Údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o 

zdravotních obtížích (alergie, dyslexie …) 
 

Údaj o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn  

Jméno a příjmení dalšího zákonného 

zástupce 
 

Telefonické spojení v době školního vyučování: 

o t e c  
 

 
m a t k a   

jiná osoba (kdo) 
 

 
 

Potvrzuji správnost zapsaných údajů. 

 
Souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění 

Dávám svůj souhlas Základní škole Bělá pod Bezdězem, 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 číslech, v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro 

účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vedení nezbytné zdravotní 

dokumentace a psychologických vyšetření, mimoškolní akce školy jako školní výlety, školy v přírodě 

a lyžařské kurzy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků 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. Dále 

poskytuji souhlas k pořizováním fotodokumentace, na níž bude mé dítě, za účelem prezentace školy 

(výroční zpráva školy, webové stránky školy, prezentace školy v tisku apod.). Souhlas poskytuji 

pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní 

údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 

101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů. 

Dále souhlasím s tím, aby výše uvedené dítě, které je v mé péči, pobývalo ve dnech, kdy má 

odpolední vyučování, v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mimo školní budovu 

bez dohledu školy. V případě, že se jedná o žáka 1. – 3. ročníku: 

Souhlasím s tím, aby výše uvedené dítě, které je v mé péči, odcházelo ze školní jídelny bez 

doprovodu učitele. 

 

 

V Bělé pod Bezdězem: 

 

Podpis zákonného zástupce: 

Přihlášen od   

Zařazen do třídy   


