
 Evidenční číslo: ….……………….………………     

Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku:                       

                                                                                                                                  

........................................... 

  
Podle ustanovení § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném        

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádám o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání          

v základní škole: Základní škola a Mateřská škola Řepín, Hlavní 43, 277 33  Řepín. 

 

Údaje o dítěti: 

 

Jméno a příjmení dítěte:  ………………………………....……………  RČ:  ..............…………………… 

 

Datum narození:   ……………………………………    Místo narození:  ………………………………… 

 

Adresa (trvalé bydliště):   ………….....................…………………..................…… PSČ: ………..……… 

 

Zdravotní pojišťovna: ........................................     Státní příslušnost:  ...................................... 

 

Jména a věk sourozenců: ................................................................................................................................. 

 

Předchozí školní docházka (adresa MŠ, ZŠ): ................................................................................................. 

 
Dítě bude navštěvovat školní družinu (nehodící se škrtněte):   ANO – NE 

 

Dítě (nehodící se škrtněte)   JE - NENÍ v péči:  

• pedagogicko-psychologická poradna   • speciálně pedagogické centrum  • logopedické poradny 

 

Zdravotní stav dítěte (zdravotní postižení, chronické onemocnění, zrak, sluch, vada řeči, alergie, 

epilepsie, diabetes, srdeční vada, dietní omezení): 

 

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

 

Lékař, v jehož péči je dítě (jméno, adresa, telefon):  

 

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

 

Dítě je:    pravák  –   levák   –   užívá obě ruce stejně        (nehodící se škrtněte). 

 

Další údaje o dítěti, které považujete za důležité: …………………………..................…..……………….. 

 

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

 
Matka dítětě: 

 

Jméno a příjmení, tituly: ……………………………………........................…………  

 

Telefon:………………………………  Email: .............................................................................................. 

 
Adresa (pouze, je-li jiná než u dítěte): ........................................................................................................... 

 

Zaměstnavatel: …………………………………………………………………………………. 

 

 



 Evidenční číslo: ….……………….………………     

 

Otec dítěte:  

 
Jméno a příjmení, tituly: ……………………………………........................…………  

 

Telefon:………………………………  Email: .............................................................................................. 

 
Adresa (pouze, je-li jiná než u dítěte): ........................................................................................................... 

 

Zaměstnavatel:…………………………………………………………………………………. 

 

 
Dávám svůj souhlas Základní škole a Mateřské škole Řepín k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala 

osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.  o ochraně osobních údajů 

v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace 

školy - matriky podle zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) v platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace 

a psychologických vyšetření. 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. Byl/a jsem poučen/a o právech podle zákona                      

č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR. Byl/a jsem poučen/a o svých právech ve správním řízení, ve smyslu 

příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet 

do spisu.  

Byl/a jsem poučen/a o možnosti odkladu školní docházky.  

Další informace: (údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy: o speciálních 

vzdělávacích potřebách dítěte, o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh 

vzdělávání; tyto další informace nemají vliv na rozhodnutí ředitele o přijetí/nepřijetí, s výjimkou nespádového žáka, pokud by 

bylo zřejmé, že jeho přijetím by byl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky     

č. 27/2016 Sb.).  

 
 

       V ___________ dne _________________ 

  

…………………………………………………… 

             podpis zákonného zástupce dítěte 

 
Poznámky: 

 
Žádost doneste osobně nebo pošlete na adresu sídla ZŠ, Hlavní 43, 277 33  Řepín nebo zašlete mailem na 

pohotovost@seznam.cz (scan originálu). 

 

Výše uvedené údaje slouží pro účely přijímacího řízení a bude s nimi zacházeno dle zákona č. 101/2000 Sb.          

O ochraně osobních údajů. 

 

 

      Datum doručení: ………………..…………………………..  

 Počet listů: …………………………………. Počet příloh: …………………………………………………………………… 
(např. doporučení školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa), příp. další s ohledem na 
individuální případ – soudní rozhodnutí apod. 
 

                       Správnost údajů ověřil/a dne, podpis: ……………………………………………. 
 
 
 
 Vyplní škola 

mailto:pohotovost@seznam.cz

