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Zákonný zástupce (žadatel) 
 

Jméno a příjmení:  ________________________________________________________ 
 

Místo trvalého pobytu:    _____________________________________________________________ 

Jiná adresa pro doručování: ___________________________________________________________ 

ID datové schránky (pokud máte) ______________________________________________________ 

Další kontaktní údaje  (e-mail, telefon – nepovinné údaje) ___________________________________ 

 

Správní orgán 

Základní škola Pitín, okres  Uherské Hradiště 

Pitín 17, 687 71 Bojkovice 

Mgr. Jana Peřinová, ředitelka školy 

ID datové schránky:  fmmvd9t 

 

 

                Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce 
 

Žádám o přijetí svého dítěte     ______________________________,   nar.  ____________________,   

bydliště ___________________________________________ k  povinné školní docházce do Základní 

školy Pitín, okres Uherské Hradiště ve školním roce 2021/2022 od dne 1. září 2021 do 1. ročníku. 

 

Dávám svůj souhlas základní škole  k tomu, aby zpracovávala a evidovala 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 k GDPR. 

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, pořádání mimoškolních akcí školy, přijímací řízení na 

střední školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte 

v propagačních materiálech školy, včetně internetových  stránek školy 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. a Evropského nařízení k GDPR. 

Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky ve smyslu § 37 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, 

v platném znění. Převzal jsem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku vydané MŠMT. 

 

V  Pitíně  dne   ________ 2021 

                                                                                                                                                           ______________________________________________ 

                                                                                                           podpis zákonných zástupců dítěte   

mailto:zspitin@uhedu.cz
http://www.zs-pitin.cz/

