verze 2018

Základní škola • Trutnov • Komenského 399

www.zskomtu.cz

ŽÁDOST O NEZBYTNOU PÉČI
v době mimořádného opatření a usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 219 a na základě ustanovení
§49 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, žádám o nezbytnou péči o mé/ho
dcery/syna do vaší vzdělávací instituce Základní škola, Trutnov, Komenského 399.
1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽÁKA

Jméno a příjmení:

___________________________________________________________________________

Datum narození:

________________________________________

Místo trvalého pobytu:

Třída: _______________________

_____________________________________________________________________

Název a adresa kmenové školy: _____________________________________________________________________
2.

IDENTIFIKACE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ______________________________________________________________
Kontaktní telefonní číslo: ________________________________ Kontaktní e-mail: __________________________
Zaměstnavatel: _________________________________________________________________________________
Jméno a příjmení dalšího zákonného zástupce: _______________________________________________________
Kontaktní telefonní číslo: ________________________________ Kontaktní e-mail: __________________________
Zaměstnavatel: __________________________________________________________________________________
3.

DALŠÍ ÚDAJE ŽÁKA

Datum plánovaného nástupu žáka:
Specifické potřeby, zdravotní stav žáka:

___________________________

_______________________________________________________________________________________________
4.

POUČENÍ

Vzdělávací instituce tímto dává na vědomí, že všechny osobní údaje uvedené v žádosti zpracovává na základě
zákonných důvodů, a to pro účely řádného průběhu vyřízení žádosti. Po ukončení vyřízení žádosti bude
vzdělávací instituce tyto osobní údaje nadále uchovávat, a to po dobu nařízenou jí zákonem v oblasti
archivování.
5.

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA

Svým podpisem zákonný zástupce uvedený v bodě č. 2 této žádosti prohlašuje a stvrzuje, že žák uvedený
v bodě č. 1 této žádosti nejeví známky akutního onemocnění (teplota, průjem), nepřišel v posledních 14 dnech
do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním, že žák ani rodinný příslušník není v karanténě ani mu
nebyla nařízena a že žák ani rodinný příslušník nepřišel do kontaktu s nakaženým COVID-19.
V Trutnově dne _________ 2020

___________________________________________________
hůlkovým písmem jméno a příjmení zákonného zástupce + podpis
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