
Žádost o přestup žáka 

 
Č.j………………………………… 

 

 

Zákonný zástupce dítěte: ..................................................................................................... 

  

Trvalý pobyt:   ...................................................................tel.:..................................................... 

  

Email…………………………………………………………………………………………. 

 

Ředitel školy: 

Mgr. J. Kužel 

ZŠ Ing. M. Plesingera – Božinova 

Neratovice 

 

 

Podle ustanovení §49, odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 

 

žádám o přestup žáka 

na Základní školu Ing. M. Plesingera – Božinova Neratovice 
 

 

 

jméno dítěte:.....................................................................  datum narození:............................. 

 

 

rod. číslo : ....................................................... 

 

 

trvalé bydliště: ................................................................................................................................. 

 

 

dosud navštěvoval/a školu:..................................................................................................... 

 

 

datum nástupu:........................................................do ročníku:.................................................. 

 

 

 
 

V Neratovicích   dne ______________       ................................................ 

                                                                                                          podpis zákonného zástupce 

 

Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice 
      GENERÁLNÍ SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

1. Fotografie, video  

Škola pořizuje v průběhu školního roku fotografie nebo zaznamenává na video průběh některých školních 

akcí (sportovní, kulturní projekty). Tyto fotografie škola následně používá k prezentaci školy. Jsou rovněž 

zveřejňovány na webových stránkách školy: www.zs-mpb.cz. a na facebookových stránkách.  Zveřejňované 

http://www.zs-mpb.cz/


fotografie jsou pečlivě vybírány a nejsou spojovány s dalšími osobními daty Vašeho dítěte. V případě 

Vašeho nesouhlasu nebudou fotografie Vašeho dítěte zveřejňovány.  

 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM s tím, že po celou dobu docházky dítěte do ZŠ Ing. M. Plesingera-

Božinova Neratovice může škola používat fotografie dítěte k výše uvedeným účelům.  

 

2. Zpracování osobních údajů  
Osobní údaje, které škole o Vašem dítěti sdělujete na základě školského zákona (jméno, datum narození, 

rodné číslo a další osobní údaje) škola dále zpracovává k následujícím účelům: vedení dokumentace pro 

účely naplňování specifických vzdělávacích potřeb (výsledky vyšetření v poradně), pro pořádání 

mimoškolních akcí – výlety, školy v přírodě, soutěže, úrazové pojištění žáků, přijímací řízení na střední 

školy a jiné účely související s běžným chodem školy. V případě Vašeho nesouhlasu bude škola údaje od 

Vás vyžadovat pro každý úkon zvlášť.  

 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM s tím, aby škola po celou dobu docházky dítěte do ZŠ Ing. M. 

Plesingera-Božinova Neratovice zpracovávala jeho osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně 

osobních údajů a k účelům výše popsaným.  
 

3. Poradenské služby  

V průběhu docházky do školy mohou být Vašemu dítěti poskytovány služby školních poradenských 

pracovníků. Jedná se o služby školního metodika prevence, výchovného poradce a speciálního pedagoga v 

základní poradenské rovině a rozsahu. Školní metodik prevence poskytuje služby v oblasti primární prevence 

užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním. Veškerá činnost 

školního metodika prevence je popsána ve školním Minimálním preventivním programu a ve Vyhlášce č. 

72/2005 Sb., v platném znění o poradenských službách (k nahlédnutí u metodika prevence).  V případě 

Vašeho nesouhlasu nebude školní metodik prevence Vašemu dítěti poradenské služby poskytovat a to ani v 

případě, když o ně dítě požádá.  

 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM s tím, aby po celou dobu docházky dítěte do ZŠ Ing. M. Plesingera-

Božinova Neratovice, mu byly poskytovány služby školního metodika prevence.  

 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM s tím, aby po celou dobu docházky dítěte do ZŠ Ing. M. Plesingera-

Božinova Neratovice, v případě důvodného podezření z požití návykové látky a tím možného ohrožení  

zdraví mého dítěte bylo použito orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu 

  

Výchovný poradce/kariérový poradce poskytuje služby v oblasti kariérového poradenství, odbornou pomoc 

při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné apod. Veškerá 

činnost výchovného poradce je popsána v Plánu výchovného poradenství (dostupné u výchovné poradkyně a 

na www.skolanebusice.cz) a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb., v platném znění o poradenských službách. V 

případě Vašeho nesouhlasu nebude výchovný poradce Vašemu dítěti poradenské služby poskytovat a to ani v 

případě, když o ně dítě požádá.  

 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM s tím, aby po celou dobu docházky dítěte do ZŠ Ing. M. Plesingera-

Božinova Neratovice mu byly poskytovány služby výchovného/kariérového poradce. 

 

Generální souhlas je platný po celou dobu docházky dítěte do výše uvedené školy. Svůj souhlas/nesouhlas 

můžete však kdykoliv v průběhu školní docházky změnit.  

 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: _____________________________________________________  

 

 

Jméno a příjmení dítěte: _________________________________________________ Třída: __________  

 

 
V ___________________________________ dne _____________ 


