Základní škola Brno, Laštůvkova 77,
příspěvková organizace, 635 00 Brno
IČ: 44994052 e-mail: lastuvkova@iol.cz
tel: 546 224 090
Přihlášení žáka do školy
V Brně dne: ______________
Přihlašuji svého syna/ svou dceru ____________________________________________
naroz. ________________ RČ ______________ bytem ____________________________
místo narození ___________________, trvalým bydlištěm _________________________
státní občanství _________________________, národnost ____________ zdr. poj._____
od (datum nástupu) ____________ do __. ročníku na ZŠ Brno, Laštůvkova 77, Brno 35
Jméno matky ____________________________ Tel. matka ______________________
e-mailový kontakt matka: __________________________________________________
Jméno otce ______________________________ Tel. otec _______________________
e-mailový kontakt otec: ____________________________________________________
Telefon domů: _________________________________
Zákonný zástupce (nejčastěji dostupný):_______________________________________
doručovací adresa zák. zástupce: ______________________________________________
Důvod podání přihlášky: ______________________________________________________
Přestup ze školy (adresa): ____________________________________________________
*Zvolený 2. cizí jazyk: …………

*Zvolený volitelný předmět: ………………

* vyplní pouze žáci od 7. ročníku výše (po konzultaci s vedením školy)
Součástí přihlášky je Souhlas zákonného zástupce s vedením jím poskytnutých osobních
nebo citlivých údajů o žákovi na str. 2.
___________________________
podpis zákonného zástupce
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Základní škola Brno, Laštůvkova 77,
příspěvková organizace, 635 00 Brno
IČ: 44994052 e-mail: lastuvkova@iol.cz
tel: 546 224 090

Souhlas zákonného zástupce
Zákonný zástupce žáka zapsaného k docházce do Základní školy Brno, Laštůvkova 77, IČ
44994052 vyjadřuje níže uvedeným podpisem souhlas s vedením jím poskytnutých osobních
nebo citlivých údajů o žákovi správcem, kterým je Základní škola Brno, Laštůvkova 77.
Současně souhlasí s eventuelním umístěním fotografie žáka (podobenka) na nástěnky školy,
webovou prezentaci školy, projektu LTV apod. Zveřejněna může být jak samotná podobenka
nebo může být zveřejněna fotografie žáka ve společnosti dalších osob, tvořících skupinu
(např. vítězné družstvo apod.) současně s uvedením jména, příjmení, třídy apod. U žádného
zveřejnění nesmí být uvedeny další identifikační znaky, jakými jsou například věk, adresa
bydliště apod. Zákonný zástupce dále bere na vědomí, že má práva dle §§ 11, 21 zákona č.
101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí souhlasu se zveřejněním fotografie žáků, jejich
projektů, jejich prezentací na webu, ve školní televizi apod. je dobrovolné. Zákonný zástupce
může svůj souhlas písemně kdykoliv odvolat, má právo přístupu k jím poskytnutým osobním
údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování, jejich likvidaci atd. Odvolání
tohoto souhlasu musí být písemné a doručené na adresu správce, tedy Základní školy Brno,
Laštůvkova 77, 635 00 Brno.
Zákonný zástupce výslovně souhlasí s tím, že Základní škola Brno, Laštůvkova 77 je
oprávněna užít v souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (Občanského
zákoníku), jméno, příjmení a fotografii nebo jiné zveřejnění v propagačních a reklamních
materiálech školy, prezentaci na internetu a webových stránkách školy. Základní škola Brno,
Laštůvkova 77 zajistí, aby zveřejněním nedošlo k poškození dobrého jména žáka nebo
zákonného zástupce nebo nebyly dotčeny jejich práva na ochranu osobnosti. Oficiální
zveřejnění údajů podléhá souhlasu vedení školy a supervisora projetu LTV. Souhlas je
platný po dobu plnění docházky žáka do Základní školy Brno, Laštůvkova 77. Po ukončení
docházky může být prezentace zejména projektů, úspěchů s uvedením konkrétního žáka
využívána, pokud nedošlo k odvolání souhlasu.

Jméno a příjmení dítěte:___________________________ datum naroz.:_______________
Jméno a příjmení zákonného zástupce: _________________________________________
Podpis zákonného zástupce: _________________________________________________
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