
                  Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola,  

          Přerov-Předmostí, Hranická 14 

 

                                      Se sídlem: Přerov II–Předmostí, Hranická 14, PSČ 751 24 
 

 

Adresa: Přerov II – Předmostí, Hranická 14, PSČ 751 24 

tel.581 211 739       e-mail : info@zsjakprerov.cz 

bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 9437831/0100 

 

 

 

Žádost o přijetí – přestup žáka 
 

Základní škola J.A. Komenského a Mateřská škola 

Přerov-Předmostí, Hranická 14,  

Se sídlem: Přerov, Přerov II-Předmostí, Hranická 14, 751 24 

Zastoupená ředitelkou školy: Mgr. Bc. Věrou Václavíčkovou 

 

Podle § 49 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

Žádám o přijetí svého syna/své dcery………………………………………………….. 

 

Narozeného/narozené………………………….. v ……………………………………. 

 

Rodné číslo………………………………………… 

 

Trvale bytem……………………………………………………………………………. 

 

Doposud žák/žákyně školy/třídy……………………………………………………….. 

 

K povinné školní docházce na Základní školu J.A. Komenského a Mateřskou školu, Přerov-Předmostí 

Hranická 14 ve školním roce  20…../20….. dle školního vzdělávacího programu „Výpravy za poznáním až 

k lovcům mamutů“. 

 

Kontaktní adresa zákonného zástupce 

 

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………….. 

 

Bydliště…………………………………………………………………………………. 

 

Telefonní kontakt /email..……………………………………………………………….. 

 
Potvrzuji správnost údajů a jejich shodnost s rodným listem a dávám svůj souhlas Základní škole J.A. Komenského a Mateřské škole, Přerov-Předmostí, 

Hranická 14 k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech stanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů v platném znění služeb. Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné 

podezření z požití návykové látky a možného ohrožení na jeho zdraví. 

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, zveřejňování údajů, fotografií a videozáznamů mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových 

stránek 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. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. 

 

 
 

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

           Podpis zákonného zástupce 

mailto:info@zsjakprerov.cz

