
Základní škola a mateřská škola Benešov, Karlově 372 
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e-mail: zsbn.karlov@seznam.cz 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
 

 

jméno a příjmení žadatele:  

 

 

datum narození: 

 

bytem:  

 

Telefon:  

 

Žádám o přijetí mého dítěte:   
nar. dne:  

 

 k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Benešov ,Na Karlově 372 

 

 pro školní rok              s nástupem od                           a s délkou zkušebního pobytu 3 měsíce 

 
V případě, že bude správní řízení nutno přerušit do doby než získám potřebná doporučující vyjádření a 

poté ukončit přerušení řízení, vzdávám se ve smyslu  § 72 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení 

v platném znění nároku na doručení písemného vyhotovení usnesení o přerušení řízení a informaci o 

ukončení přerušení řízení a případných dalších rozhodnutí vydaných v řízení, kromě rozhodnutí, jímž 

se řízení končí.  Dále se vzdávám ve smyslu  odst. 3) § 36 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení 

v platném znění práva vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí.  

 

 
Dávám svůj souhlas Základní škole a mateřské škole k tomu,aby zpracovávala a evidovala osobní 

údaje  včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č.101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů v platném znění  a zákona č.133/2000 Sb. o evidenci obyvatel  a rodných číslech 

v platném znění.Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona 

561/2004 Sb.školského zákona v platném znění, vedení zdravotní dokumentace,  

psycholog.vyšetřeních, mimoškolní akce školy jako školní výlety, úrazové pojištění žáků 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 ve škole 

archivuje.Souhlas poskytuji pouze této škole,která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto 

osobní a citlivé údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.Byl jsem poučen podle zákona č.101/2000 

Sb.o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů. 

Zároveň dávám souhlas s použitím fotografie mého dítěte v dokumentaci školy a v digitální formě 

v databázi školy. 

 

 

 

Podpis zákonného zástupce:                                      V Benešově  dne  
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