
 
 

 

Základní škola Žulová, okres Jeseník – příspěvková organizace, 

Školní 147, Žulová 790 65 

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  
  

 

1. Zákonný zástupce dítěte:  

  

Jméno a příjmení, titul:   ___________________________________  
  

Datum narození:    ___________________________________  
  

Místo trvalého pobytu:    ___________________________________  
 

                                         

2. Ředitel školy:  

  

Jméno a příjmení: Mgr. Petr Vylíčil  
  

Základní škola Žulová, okres Jeseník – příspěvková organizace, Školní 147, Žulová 790 65  

 
     

Žádám o přijetí dítěte  

 

Jméno a příjmení: ___________________________________ 

  

Datum narození:          ___________________________________ 

  

Rodné číslo:    ___________________________________  
    

Místo trvalého pobytu:   ___________________________________  
      

  

k povinné školní docházce do školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Žulová, okres Jeseník – 

příspěvková organizace, Školní 147, Žulová 790 65 ve školním roce 20…./20….  

   

  
  

V Žulové dne ……………………………  
  
  

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

                 Zákonný zástupce dítěte  
  
 

 

 

 



 
 

 

Souhlas s užíváním služby Workspace for Education 

pro vzdělávání společnosti Google 

Vážení rodiče, 
naše škola vybrala pro zajištění online výuky služby Workspace for Education od společnosti Google. Workspace 
for Education je sada nástrojů pro zvýšení produktivity vzdělávacího procesu. Obsahuje např. nástroje: Gmail, 
Kalendář, Diskové úložiště pro dokumenty, e-learning systém (Classroom), a další. Tyto nástroje pomáhají žákům 
získávat dovednosti v oblasti digitální gramotnosti a slouží pro elektronickou komunikaci žáků a učitelů.  
Základní služby Workspace for Education:  
https://gsuite.google.com/terms/user_features.html  
Upozornění ve věci osobních údajů  
naleznete na: https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html   
 

Škola zřizuje každému žákovi vlastní účet na platformě Workspace for Education společnosti Google  

s emailovou adresou na doméně naší školy 

formát účtu: j.prijmeni@zszulova.cz 

např. žák Novák Petr  – p.novak@zszulova.cz 

V účtu jsou uloženy následující osobní údaje: Jméno, příjmení. 

 

Souhlasím / nesouhlasím* s tím, že mému synovi / mé dceři*  (* nehodící se škrtněte) 

Jméno a příjmení žáka ............................................................................. nar. ................................................... 

bude vytvořená školní mailová adresa v rámci služby Workspace for Education na doméně školy.  

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil (a) se smluvními podmínkami a pravidly služby Workspace for 

Education. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .............................................................................................................. 

Datum .............................................................................................................. 

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

 

Důvody pro založení školního účtu (emailu): 
 

1) Nejedná se pouze o email, dítě díky tomuto účtu má přístup k programům od Googlu,např.: 
a) Google dokumenty, tabulky, prezentace – nahrazují balík Office. Nemusíte tedy nic kupovat, stahovat a vaše dítě 

může plnohodnotně vypracovávat materiály do školy. 
2) Žák má přístup do Učebny – zde může učitel umisťovat materiály např. v době karantény třídy, dlouhodobé nemoci atd. 

Rychlý a jednoduchý způsob komunikace. 
3) Google MEET – pokud by opět byla ustanovena distanční výuka, tak pomocí MEETu je vedeno online vyučování – opět bez 

nutnosti cokoliv instalovat, platit… 
4) Email učitelé využívají v komunikaci s celou třídou. 

5) Žák se učí pracovat v online prostředích. 
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SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Dávám svůj souhlas Základní škole Žulová, okres Jeseník – příspěvková organizace k tomu, aby zpracovala a 

evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte: 

 

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

Narozen: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice školy ohledně zpracování osobních údajů. Dále dávám škole 

svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat 

psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických, sociálních a obdobných 

služeb. Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte, 

existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví. Svůj souhlas poskytuji 

pro účely vedení nezbytné dokumentace školy, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických 

vyšetření, pořádání mimoškolních akcí školy, přihlašování na soutěže, vědomostní soutěže, přijímací řízení na 

střední školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií 

mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a sociálních sítích školy 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 na škole povinně 

archivuje.  

 

 

V………………………………………………     dne …………………………………… 

Jméno zákonného zástupce ……………………………………………………....…………,  podpis ……………………………………… 

Jméno zákonného zástupce ……………………………………………………....…………,  podpis ……………………………………… 

 


