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Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Zákonný zástupce dítěte (žadatel):

Jméno a příjmení:……………………………………………………Datum narození:………………..
Místo trvalého pobytu:…………………………………………………………………………………..
Adresa pro doručování pošty (nesouhlasí-li s trvalým bydlištěm):
……………………………………………………………………………………………………………
Telefon:………………………………………e -mail:………………………………………………….
Datová schránka:…………………………………………………………………………………………
Podle ustanovení §36, odst.4 a 5 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Žádám o přijetí dítěte (účastník řízení):
Jméno a příjmení ………………………………………………………RČ:..…………………………
Datum narození:………………………….……………Místo narození:……………………………….
Zdravotní pojišťovna……………………………
Místo trvalého pobytu:……………………………………………………………………………………
Adresa pro doručování pošty (nesouhlasí-li s trvalým bydlištěm):
……………………………………………………………………………………………………………
k plnění povinné školní docházky v Základní škole, Praha 10, Nad Vodovodem 460/81, příspěvková
organizace od školního roku …………………………

Potvrzuji, že žádám o přijetí k základnímu vzdělávání po vzájemné shodě obou rodičů (zákonných
zástupců) dítěte při výběru školy.

Doplňující informace k žádosti (starší sourozenec vzdělávaný na ZŠ Nad Vodovodem, údaje potřebné
pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření: o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte, o
znevýhodnění, o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít
vliv na průběh vzdělávání).
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby
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 podle zákona
č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace
a psychologických vyšetření. Údaje budou zpracovány pro potřeby školní matriky. 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 poučena o tom, že přijetím této žádosti je zahájeno správní řízení ve výše uvedené
věci dle §44, odst.1 zákona č. 500/2004Sb, správní řád v platném znění.
Byl/a jsem seznámen/a s kritérii pro přijímání žáků do 1. ročníku, tj. s tím, že přednostně jsou
přijímány děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Základní školy, Praha10, Nad
Vodovodem 460/81, příspěvková organizace.
Účastníku řízení bylo přiděleno registrační číslo.
Byl/a jsem poučen/a o možnosti odkladu školní docházky. V případě, že budu žádat o odklad
povinné školní docházky a správní řízení bude nutno přerušit do doby, než získám potřebná
doporučující vyjádření a poté ukončit přerušení řízení, vzdávám se ve smyslu §72 zákona
č.500/2004Sb. správní řád v platném znění nároku na doručení písemného vyhotovení
usnesení o přerušení řízení a informaci o ukončení přerušení řízení.
Byl/a jsem poučen/a v souladu s §36 odst. 3 zákona č.500/2004Sb.správní řád v platném znění
o možnosti nahlédnout do spisu vedení žádosti a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před
vydáním rozhodnutí (uveden datum a čas k návštěvě školy). Byl/a jsem poučen/a v souladu s
§38 odst. 1zákona č.500/2004Sb.správní řád v platném znění o možnosti nahlížení do spisu.
Byl/a jsem poučen/a o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a Evropského nařízení ke
GDPR.

V Praze dne …………………
………………………………….
podpis zákonného zástupce dítěte

