ZÁKLADNÍ ŠKOLA STARÁ BOLESLAV
Jungmannova 164, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
okres Praha - východ, IČO: 75033330, tel: 326 911 188, 326 912 121
www.zsstaraboleslav.cz, e-mail: info@zsstaraboleslav.cz, datová schránka: kjemjv4

__________________________________________________________________________

Žádost o přestup žáka základní školy
Jméno a příjmení zákonného zástupce: __________________________________________________
Adresa trvalého pobytu: ______________________________________________________________
Korespondenční adresa: ______________________________________________________________
Telefonní číslo: ____________________ E-mailová adresa: __________________________________
Datová schránka: ___________________

Žádám dle ustanovení §49, odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání, školský zákon, o přestup mého dítěte na vaši školu ke dni___________________________ .

Jméno a příjmení dítěte: ______________________________________________________________
Datum narození: ______________________ Rodné číslo: __________________________________
Adresa trvalého pobytu: ______________________________________________________________
Dosud je žákem školy: ________________________________________________________________
Nyní navštěvuje ročník: ________________
Druhý cizí jazyk: německý - ruský (vybere pouze žák přestupující do 7., 8., 9. ročníku)
Další informace (speciální vzdělávací potřeby dítěte, zdravotní obtíže ovlivňující průběh vzdělávání):

__________________________________________________________________________________
Ředitelka školy při rozhodování o přestupu bude přihlížet k celkové kapacitě školy. Zároveň oznamuje skutečnost, že lze
přestoupit pouze do třídy, v níž je maximální počet žáků 25. Důvodem je zajištění kvality vzdělávání. Svým podpisem pod
žádostí se zákonný zástupce vzdává práva na odvolání proti tomuto rozhodnutí, pokud se písemně nevyjádří jinak.
Potvrzuji správnost zapsaných údajů poskytnutých Základní škole Stará Boleslav, Jungmannova 164, za účelem vedení
povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění. Základní škola Stará Boleslav,
Jungmannova 164 zpracovává osobní údaje zákonných zástupců a jejich dětí ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.
110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů. Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem zajištění průběhu základního vzdělávání se nachází na
http://www.zsstaraboleslav.cz v záložce GDPR. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 110/2019 Sb. a ve smyslu
Evropského nařízení ke GDPR.

V______________________ dne______________

_________________________________________
Podpis žadatele

