
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.): 

 

 

V ……………………… dne ……………….       Podpis zákonného zástupce: …….………………... 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Beru na vědomí, že Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 zpracovává a eviduje osobní 

údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně 

osobních údajů v platném znění a Evropského nařízení ke GDPR za účelem vedení povinné 

dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.  

JAKO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE DÁLE SOUHLASÍM: 

 

  Souhlas ANO - NE 

1. 

se zveřejněním úspěšných prací dítěte včetně uvedení jména, 

příjmení a třídy dítěte za účelem prezentace, propagace a informování 

o aktivitách školy včetně její historie 

KDE: v prostorách školy a jiných veřejných prostorách, na oficiálních 

webových stránkách a sociálních sítích školy, ve výročních zprávách, 

almanaších, školní kronice, tisku a jiných dokumentech zachycujících 

historii školy 

ANO - NE 



 

 

 

2. 

se zveřejňováním úspěšných výsledků mého dítěte v soutěžích 

a olympiádách s uvedením jména, příjmení a třídy dítěte za účelem 

prezentace, propagace a informování o aktivitách školy včetně její 

historie 

KDE: v prostorách školy, na oficiálních webových stránkách 

a sociálních sítích školy, ve výročních zprávách, almanaších, školní 

kronice, tisku a jiných dokumentech zachycujících historii školy 

ANO - NE 

3. 

se zveřejněním fotografií mého dítěte za účelem prezentace, 

propagace a dokumentace školních akcí  

KDE: v prostorách školy, na oficiálních webových stránkách 

a sociálních sítích školy, ve výročních zprávách, almanaších, školní 

kronice, tisku a jiných dokumentech zachycujících historii školy 

ANO - NE 

4. 

se zveřejněním fotografie s podobiznou mého dítěte s případným 

uvedením jména, příjmení a třídy dítěte za účelem prezentace 

úspěchů dítěte, např. vítězství v soutěži, mimořádný čin apod.  

KDE: v prostorách školy, na oficiálních webových stránkách 

a sociálních sítích školy, ve výročních zprávách, almanaších, školní 

kronice, tisku a jiných dokumentech zachycujících historii školy 

ANO - NE 

5. 

se zveřejněním audio/video záznamů ze školních akcí s případným 

uvedením jména a příjmení dítěte za účelem propagace a dokumentace 

školních akcí (např. záznam z koncertu, školní akademie apod.) 

KDE: na oficiálních webových stránkách a sociálních sítích školy, 

v rozhlase a televizi 

ANO - NE 

6. 

s uchováváním a předáváním nezbytných osobních údajů dítěte 

pořadatelům soutěží, provozovatelům ubytovacích zařízení, 

dopravcům a pojišťovnám za účelem zajištění školních 

a mimoškolních akcí (např. soupiska závodníků, lyžařský kurz, 

plavecký výcvik, škola v přírodě, školní výlet) 

ANO - NE 

7. 

s uchováváním a předáváním údajů dítěte o zdravotní pojišťovně za 

účelem odškodnění úrazu dítěte a přivolání rychlé záchranné služby 

v případě zranění či jiného akutního stavu dítěte 

ANO - NE 

Souhlas se zpracováním osobních údajů zůstává v platnosti po dobu školní docházky žáka ve škole 

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace a po zákonem stanovenou 

dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. 

Tento poskytnutý „Souhlas“, jenž je platný od okamžiku jeho podpisu, může být kdykoliv odvolán 

celý, případně z části, a to osobně v sídle správce údajů, důvěryhodnou formou elektronické 

komunikace či písemně v listinné podobě.  

 

Datum: ……………..          Podpis zákonného zástupce: …………………… 

 

 

SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM 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. 

 

Datum: ……………..          Podpis zákonného zástupce: …………………… 


