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ŽÁDOST O PŘESTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA 7, 

KORUNOVAČNÍ 8 

dle §49 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání 

Žádám o přestup mého syna / mé dcery 

Jméno a příjmení:   ………………………………………………………………………………………………. 

Datum narození:   ………………………………………………………………………………………………. 

Adresa trvalého pobytu:  ………………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………. 

Přestup ze školy (adresa):  ………………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………. 

Žádám o přestup od (datum):  ………………………………………………………………………………………………. 

Ročník: …………………………….……..….  Vyučovaný cizí jazyk: ……………………………………………………..……… 

 

Důvod přestupu: ……………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

 

Zastoupený/á zákonným zástupcem:  ………………………………………………………………………………………………. 
        jméno a příjmení 

Adresa trvalého pobytu:  ………………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………. 

Adresa pro doručování:   ………………………………………………………………………………………………. 
(Vyplňte v případě, že je jiná od místa trvalého pobytu.)        
     ………………………………………………………………………………………………. 

Datová schránka:   ………………………………………………………………………………………………. 

Kontaktní údaje: telefon …………………………………  e-mail ...……………………………………………………………………. 

Upozornění:  
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 
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(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. 

Základní škola Praha 7, Korunovační 8 se sídlem Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7, se stává správce osobních údajů (dále 

jen „správce“) v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. a informuje, že osobní údaje 

budou použity pouze v souladu se školským zákonem.  Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích 

subjektů údajů a době jejich uchování naleznete na webu školy www.korunka.org. 

 

 

V ……………………………………………………………….. dne …………………………………… 

 

 

Podpis zákonného zástupce:   ………………………………………………………………………………………………. 
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