
Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 
příspěvková organizace 

Ochranova 6, 746 01 Opava 

___________________________________________ 

Žádost o přijetí žáka / přestup z jiné ZŠ 
 

 

Příjmení a jméno žáka: 

Narozen: Místo: 

Rodné číslo: Státní občanství: 

Trvalé bydliště: PSČ: 

Adresa pro doručování: PSČ: 

Dosavadní ZŠ:  

Bude dítě navštěvovat školní družinu:    ano   -   ne 
 

Datum nástupu: ……………                               Nástup do třídy: …………… 

 

 

 

Zákonní zástupci: Otec: Matka: 

Příjmení jméno:   

Trvalé bydliště dle matriky:   

Adresa pro doručování:   

Kontaktní telefon:   

zatrhněte laskavě, komu posílat korespondenci:     otci  -  matce  

 

 Zdravotní: pojišťovna: Název: Kód: 

Zdravotní postižení, chronické onemocnění (vada řeči, zrak, sluch, LMD, alergie, srdeční vada a pod.): 

 

Zapsal/a: 

 

 

Dávám svůj souhlas Základní škole Ilji Hurníka v Opavě, Ochranova 6 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 čísel 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, 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. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole. Byl jsem poučen o právech podle zákona 

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

 

Datum:     Podpisy zákonných zástupců: 

 

OBRAŤTE! 

 



 

 

 

 

 

Souhlasím s případným zveřejňováním fotografií mého dítěte na webových stránkách Základní školy 

Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 z důvodu propagace školy a prezentace činnosti školy.  

 

 

V Opavě dne ……………………………. 

 

podpis zákonného zástupce 

 

 

 

Souhlasím s tím, aby můj syn/dcera během povinné školní docházky na Základní škole Ilji Hurníka 

v Opavě spolupracoval/a v rámci třídního kolektivu se školním psychologem/speciálním pedagogem. 

Jedná se např. o skupinové hry ve třídě, ankety, prevenci patologických jevů, krizové situace. 

V případě zájmu se může dítě obrátit na školního psychologa/speciálního pedagoga a konzultovat své 

problémy. 

Pokud by tento kontakt vyústil ve dlouhodobou spolupráci, budou o tom rodiče okamžitě informováni 

a s dítětem bude pracováno pouze po jejich individuálním souhlasu. 

 

 

V Opavě dne..................................................                                  

podpis zákonného zástupce 

 


