
                ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PLNĚNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
     do ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENICE,  

     příspěvkové organizace 
  K Rybníku 800, 252 42 Jesenice (dále ZŠ a ZUŠ Jesenice) 

 

                   ve školním roce 20…./20…. 
 

Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) 
  

ÚDAJE O DÍTĚTI 

Jméno a příjmení dítěte:  Datum narození: 

Trvalé bydliště:  PSČ:  

Dítě nastoupí do 1. ročníku: (hodící se zakřížkujte) a) v řádném termínu b) po odkladu povinné školní docházky              

 

(Poznámky – další důležité informace): 
 
 
 
 

 

ZŠ A ZUŠ JESENICE NAVŠTĚVUJE SOUROZENEC:                Ne                   Ano 
 

 

ÚDAJE O MATCE (zákonném zástupci) DÍTĚTE 

Jméno a příjmení (titul):  

Trvalé bydliště (adresa pro doručování): 

Kontaktní tel.: E-mail*: 

Mám zřízenou soukromou datovou schránku?    Ne           Ano ID datové schránky: 

 

ÚDAJE O OTCI (zákonném zástupci) DÍTĚTE 

Jméno a příjmení (titul):  

Trvalé bydliště (adresa pro doručování): 

Kontaktní tel.: E-mail*: 

Mám zřízenou soukromou datovou schránku?    Ne           Ano ID datové schránky: 
 

*Nepovinný údaj. Uvedením údaje souhlasíte s jeho zpracováním. 

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ (zákonných zástupců) 

Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky. V případě, že budu žádat o odklad povinné školní docházky a bude nutné přerušit 
správní řízení do doby, než získám potřebná doporučující vyjádření, vzdávám se ve smyslu §72 zákona 500/2004 Sb. o správním řízení v 
platném znění nároku na doručení písemného vyhotovení usnesení o přerušení řízení. To samé platí pro ukončení přerušení řízení. 

Tímto jsem informován o skutečnosti, že ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace, 
zpracovává osobní údaje, uvedené v tomto dotazníku pro účely vedení povinné školní dokumentace podle zákona č. 561/2004 Sb. (Školský 
zákon). Škola, s výjimkou zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní údaje poskytnout třetím osobám, musí tyto údaje zabezpečit před 
neoprávněným přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou a veškerou dokumentaci obsahující osobní údaje 
archivuje po dobu stanovenou zákonem. 
Více podrobností k  právům a povinnostem, které se týkají ochrany osobních údajů, lze nalézt na webových stránkách školy. 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že podáním této žádosti je ve smyslu § 44 odst. 1 zákona 500/2004 Sb. (správní řád) 
zahájeno správní řízení v předmětné věci. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka bude účastníkům správního řízení doručeno v zákonné lhůtě. 

 

 

 

 

V Jesenici dne   Podpisy obou žadatelů (zákonných zástupců): 

Podací razítko 
(Údaje školy – vyplňuje škola) 

Datum doručení                          /20…. 

Číslo jednací      ZŠAZUŠJ/ /20…. 

Počet listů       ……….  

Počet listů příloh ……….  

Registrační číslo: 


