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ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

žádám o uvolnění mého syna (dcery) z výuky tělesné výchova ze zdravotních důvodů: 

 

 

Příjmení a jméno žáka: .……………….………………….…………….………...……………… 

 

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

 

Místo trvalého pobytu:…… …………………………………..…………………….…………….. 

 

Školní rok:………………………………………… Třída: ………………………….….……….. 

 

Na období:…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Příjmení a jméno zákonného zástupce:…………………..………..………….…….……………… 

 

 

V …………………….……….  dne: ……………..……….   

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

 

Příloha: 

Písemné doporučení praktického nebo odborného lékaře, kde bude uvedeno, zda jde o částečné či 

úplné osvobození a důvod. 

Správce Vašich osobních údajů 

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav, se sídlem Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice, IČ 710 10 840. 

Zpracování osobních dat 

Vyplněním Vašich osobních údajů se Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav stane správcem Vašich 

osobních údajů. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Datum narození - žák, Jméno a příjmení - žák, 

Místo trvalého pobytu - žák, Ročník, ve kterém se žák vzdělával, jméno a příjmení zák. zástupce, po dobu školní 

docházky a dále dle zvláštních zákonů. Tyto údaje zpracováváme za účelem evidence dle školského zákona.  

Vaše práva 

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, 

požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. 

Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí 

založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého 

z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele 

tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, 

vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu 

(Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email zs-

lustenice@zs-lustenice.cz nebo na sídlo naší společnosti: Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav, 

Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice. 

 

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav využívá Pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení dohledu a 

kontroly nad zpracovávanými osobními údaji. Kontaktní údaje na pověřence: Klára Léblová, tel.: 602 208 938, 

email: info@advisoryservice.eu 
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