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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE
DO PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ
podle § 48a školského zákona

Údaje o dítěti
(zákonný zástupce vyplní všechny na obou stranách žádosti)
Jméno a příjmení přihlašovaného
dítěte:
Datum a místo narození
přihlašovaného:
Zdravotní
Rodné číslo přihlašovaného dítěte :
pojišťovna:
Trvalý pobyt přihlašovaného
dítěte:
Do ZŠ a PŠ Opava nastoupí dítě
k datu :

1.9.2021

Nastoupí do třídy:

Přípravného
stupně ZŠS

MŠ, kterou dítě navštěvovalo:
Zdůvodnění žádosti o přijetí (zaškrtněte):
1. Nedostatečná tělesná a duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky. Pro přípravu a
nástup do ZŠ v příštím školním roce je vhodná docházka do PŘS ZŠS. Po odkladu PŠD.
2. Plnění povinné docházky do předškolního zařízení v posledním roce před nástupem k plnění
povinné školní docházky.

Údaje o zákonných zástupcích dítěte
Otec

Matka

Jméno a příjmení
Adresa trvalého pobytu
zákonného zástupce:
Korespondenční adresa
(pokud není shodná s trvalým
pobytem):

Datum narození
(ověřeno OP):
Telefonický kontakt:
Emailová adresa:
Na koho ze zákonných zástupců se obracet v možných
neočekávaných situacích (onemocnění, úraz ve škole aj.)

otec

Další údaje důležité pro zajištění vzdělávání žáka
(upozornění na výrazné zdravotní potíže a podobně)

-

matka

1. V případě, že bude mé žádosti vyhověno, budou využívána osobní data týkající se mého
dítěte v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních
systémech (jedná se zejména o evidování a zveřejňování údajů typu rodného čísla dítěte a
podobně) a směrnice školy ke GDPR po dobu docházky mého dítěte do výše uvedené školy.
souhlasím
nesouhlasím
2. Se zveřejňováním jména svého dítěte při publikování činnosti školy ve školním časopisu po
dobu docházky mého dítěte do výše uvedené školy (podle zásad stanovených ve směrnici
k GDPR aktuálně platnou v ZŠ a PŠ Opava)
souhlasím
nesouhlasím
3. S případným zveřejněním fotografie z činnosti školy, kde by bylo zachyceno i mé dítě ve
školním časopisu, při výzdobě školy, případně na webových stránkách školy po dobu
docházky mého dítěte do výše uvedené školy (podle zásad stanovených ve směrnici k GDPR
aktuálně platnou v ZŠ a PŠ Opava)
souhlasím
nesouhlasím
4. S poskytováním podpůrných opatření pro své dítě plynoucích z aktuálního a platného
Doporučení ke vzdělávání žáka se SVP vydaného příslušným školským poradenským
zařízením (ve smyslu § 16 vyhlášky 27/2016 Sb.) po celou dobu, kdy bude mé dítě žákem
školy
souhlasím
nesouhlasím

Zákonný zástupce dítěte byl poučen o svých právech podle § 12 a § 21 zákona 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů v informačních systémech.
Zákonný zástupce dítěte byl seznámen s možností prostudovat základní dokumenty školy (školní řád,
organizační a provozní řád školy, organizační a provozní řád SPC Srdce, řády učeben a další)
v elektronické podobě na adrese www.zspsopava.cz, případně si je může nechat předložit
k prostudování u ředitele školy.
Doručení rozhodnutí poštovní službou
souhlasím
nesouhlasím
Doručení do vlastních rukou (doručení poštou doporučeně)
se vzdávám
se nevzdávám
Svým podpisem stvrzuji, že všem náležitostem a informacím v žádosti rozumím.

V ………………………………. dne ……………………………

podpis žadatele - zákonného zástupce žáka

Přílohy potřebné k vydání rozhodnutí o přijetí dítěte do PRŠ ZŠS:
1. Doporučení ke vzdělávání dítěte v PŘS ZŠS (zákonnému zástupci vydává SPC)
2. Fotokopie rodného listu dítěte

