Žádost o přestup žáka
Žádáme o přestup syna/dcery do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola
a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov.
Syn/dcera:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Důvod žádosti o přestup:

____________________________________________

Předpokládaný datum přestupu: ______________________ do …… . třídy vaší základní školy.
Název a adresa stávající ZŠ: _____________________________________________________
Zákonní zástupci žáka se dohodli, že záležitosti spojené s přestupem do ZŠ bude vyřizovat
tento zákonný zástupce, příp. fyzická osoba, která osobně pečuje o dítě v pěstounské péči:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu:
Telefon, e-mail:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Adresa pro doručování písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu1):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Základní škola je správcem osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů jsou
k dispozici na webové stránce školy www.zsbt.cz v Dokumentech (směrnice organizace č. 4).
Se všemi podmínkami přijetí do základní školy jsem byl/a seznámen/a. Prohlašuji, že údaje,
které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé. Jsem si vědom/a toho, že pokud by uvedené
informace byly obráceny v opak, budeme čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům
v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Při podání žádosti o přestup předloží zákonný zástupce žáka a) svůj občanský průkaz, b) vysvědčení
žáka z předchozího ročníku, c) závěr z odborného vyšetření (v případě, že se jedná o žáka se
zdravotním postižením nebo specifickou poruchou učení a chování).

V …………………………………. dne ………………………………
----------------------------------------------------podpis zákonného zástupce2)
Např. poštovní adresa, datová schránka.
Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé.
Rodiče jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti,
které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce
dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole),
tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.
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