
Základní škola Úvaly, okres Praha-východ
nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly

Žák

Jméno: Příjmení:

Ulice, č. p.:

Obec:

PSČ:

Ulice, č. p.:

Obec:

PSČ:

Státní občanství: U cizinců:
a) občan EU
b) cizinec s trvalým pobytem v ČR
c) cizinec s přechodným pobytem v ČR
d) azylant, žadatel o azyl

Kód: Název:

ano ne

Zákonní zástupci žáka
Matka

Jméno: Příjmení:

Ulice, č. p.:

Obec:

PSČ:

Ulice, č. p.:

Obec:

PSČ:

E-mail:

Otec

Jméno: Příjmení:

Ulice, č. p.:

Obec:

PSČ:

Ulice, č. p.:

Obec:

PSČ:

E-mail:

Preferujeme kontakt s:

Rodné číslo: Okres:

Datum narození: Místo narození:

Trvalé bydliště:

Bydliště:
(pokud se liší)

(vyberte jednu z možností)

Zdravotní pojišťovna

Specifické vzdělávací potřeby:

Zdravotní stav:

Trvalé bydliště:

Bydliště:
(pokud se liší)

Telefon:

Telefon:

Údaje poskytované dle § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona)
Dotazník pro rodiče

Bydliště:
(pokud se liší)

Trvalé bydliště:



 Základní škola Úvaly, okres Praha-východ 
 nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly 
 
 
1) Dávám svůj souhlas Základní škole Úvaly k tomu, aby zpracovávala a evidovala 
osobní údaje a osobní citlivé 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 nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, 
• úrazového pojištění žáků, 
• mimoškolních akcí školy jako školní výlety, školy v přírodě a lyžařské kurzy, 
• přijímacího řízení na střední školy, 
• pořizování a sbírání fotografií a filmových záznamů z akcí školy a jejich zveřejňování 

na nástěnkách ve škole, na webových stránkách školy a v měsíčníku Život Úval za 
účelem prezentace školy,  

Souhlas poskytuji na celé období  školní docházky mého dítěte. Souhlas poskytuji pouze 
uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé údaje 
poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona 
č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů. 
 
 
V ………………………… dne ……………  …………………………………… 
            podpis zákonného zástupce 
 

 

 
2) Souhlasné prohlášení zákonného zástupce žáka k možnosti orientačního testování 
přítomnosti návykových látek v lidském organismu v průběhu školní docházky žáka do 
Základní školy Úvaly. 
Na základě Metodického pokynu MŠMT ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů 
u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.: 20 006/2007-51 z 16. října 2007 
žádáme zákonného zástupce žáka o souhlas s možností orientačního testování přítomnosti 
návykových látek v organismu žáka v případě důvodného podezření z požití návykové látky a 
možného ohrožení jeho zdraví (ve škole a na akcích pořádaných školou). 
O tento souhlas žádáme z preventivních důvodů. 
 
Způsob testování: 
Testování na přítomnost alkoholu se provádí pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti 
OPL (omamných a psychotropních látek) pomocí zkoušky ze slin. 
 
Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu 
mého syna/dcery, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného 
ohrožení jeho/jejího zdraví. 
 
 
V…………………….….. dne………………  …………………………………... 
             podpis zákonného zástupce 
 


