
  

 

Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace 

Tvarožná Lhota č.p. 275, 696 62 Strážnice 

 

 

         

 

 

 

 

Věc: Žádost o přestup žáka (žákyně) základní školy 

 

 

Na základě § 49 zákona č.561/2004 žádám o přestup svého dítěte:  

 

jméno a příjmení…………………………………………..., nar. ……………………………,  

 

trvale bytem ……..………………………….…, z důvodu ………………………………….. 

 

ze ZŠ ………………………………………….do ……………ročníku Vaší základní školy  

 

v termínu od ………………... 

 

 

Další požadavky zákonných zástupců (zařazení do stejné třídy s dalšími žáky …): 

 

 

 

 

      

 ……………………………………………… 

       Podpis zákonného zástupce (zástupců) 

 

   

   

 .…………………………………………….. 

       Jméno a příjmení tiskacími písmeny 

        

      

 ………………………………………………

  Trvalé bydliště 

 

        

 

 

………………………………….. 

         

místo a datum vyhotovení 

 

       

 

 

 

 

 



  

 

Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace 

 

Informace pro školní matriku školy 

 
(se všemi získanými informacemi bude zacházeno v souladu s Nařízením EP  Rady /EU/ 2016/679 

/„GDPR“/ a se zákonem o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb., v platném znění/) 

Jméno a příjmení přestupujícího žáka __________________________________________ 

Rodné číslo_____________________ Datum a místo narození_________________________ 

Státní občanství______________ Místo trvalého pobytu______________________________ 

Zdravotní pojišťovna ___________ Bude předběžně navštěvovat školní družinu: ANO/NE  

Zdravotní stav žáka (popř. obtíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, SVP ...) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zákonní zástupci 

Otec (jméno a příjmení) _______________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu (bydliště)_________________________________________________ 

Telefonní kontakt ____________________________________________________________ 

Adresa pro doručování písemností _______________________________________________ 

Matka (jméno a příjmení) ______________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu (bydliště)_________________________________________________ 

Adresa pro doručování písemností _______________________________________________ 

Telefonní kontakt ____________________________________________________________ 

Poznámka (vyplňuje škola): 

Údaje zkontroloval: 
 

Potvrzuji správnost zapsaných údajů a beru na vědomí, že výše uvedené osobní údaje jsou 

zpracovávány v souladu s plněním právních povinností (zejména § 28 zákona č. 561/2014 Sb., 

v platném znění /školský zákon/, vyhláška 64/2005 Sb. v platném znění a dalších legislativních 

norem). Byl jsem poučen (a) o tom, že v souladu s Nařízením EP a Rady /EU/ 2016/679 /„GDPR“/ a 

ustanovením zákona o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb., mám právo vzít souhlas kdykoliv zpět 

písemným odvoláním souhlasu doručeném statutárnímu orgánu Základní školy Tvarožná Lhota, 

příspěvková organizace (dále „škola“), dále požadovat po škole informaci, jaké osobní údaje 

zpracovává, požadovat po škole vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u školy 

přístup k těmto údajům a nechat tyto aktualizovat nebo opravit, požadovat po škole výmaz těchto 

osobních údajů, v případě pochybností a dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů se obrátit na školu nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě, že se budu domnívat, že 

zpracování osobních údajů je v rozporu s tímto souhlasem, mohu požádat blokování, provedení 

opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

 

V(e) ______________________ dne___________  

 

Po vzájemné dohodě bude pro doručování korespondence určen(a) …………..……………… 
          jméno zákonného zástupce 

 

…………………………………………..  ………………………………………….. 

podpis zákonného zástupce    podpis zákonného zástupce 

 


