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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

do 1. ročníku ve školním roce 2021/22 

Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon). 

 

ÚDAJE O ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI DÍTĚTE 
 
Jméno a příjmení (titul): 

Datum narození: 

Trvalé bydliště:         Email: 

 

ÚDAJE O DÍTĚTI 

 
Jméno a příjmení dítěte:       Rodné číslo: 

Datum narození:   Místo narození:    Okres: 

Trvalé bydliště:         PSČ: 

Předchozí působiště (MŠ, jiná ZŠ apod.): 

 

Dítě nastoupí do 1. ročníku:  a) v řádném termínu              b) po odkladu povinné školní docházky  
Zakroužkujte správnou variantu:      
 
 
Součástí žádosti je i prostá/neověřená kopie rodného listu dítěte. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

POUČENÍ 
 

Byl jsem poučen 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. 500/2004 Sb. o 

správním řízení v platném znění nároku na doručení písemného vyhotovení usnesení o přerušení řízení 

a informaci o ukončení přerušení řízení. 
 

 

 

V ……………………………………………, dne …………………………….    
 

Podpisy obou žadatelů (zákonných zástupců): 
 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Údaje školy – vyplňuje škola) 
 

Spisová značka zadaná ZŠ a MŠ Nový Malín: 

Podací razítko 

Datum doručení    /2021 

Číslo jednací    /2021 
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PROHLÁŠENÍ RODIČŮ (zákonných zástupců) 

 

    
Dávám svůj souhlas ZŠ A MŠ Nový Malín, příspěvkové organizaci k tomu, aby zpracovávala a evidovala 

osobní údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.o ochraně 

osobních údajů 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, dále pro školní akce, jako 

jsou školní výlety, lyžařské a cyklistické kurzy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků a pro 

jiné účely související s běžným chodem školy. Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl 

v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci 

z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. Souhlasím s možností orientačního testování 

přítomnosti návykových látek v organismu svého dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a 

možného ohrožení jeho zdraví.  

Souhlasím s tím, že mé dítě bude fotografováno při školní práci a jeho fotografie bude umístěna na web školy.  

Souhlas poskytuji na celé období školní docházky svého dítěte v této škole a na zákonem stanovenou dobu, po 

kterou se tato dokumentace ve škole povinně archivuje.  

Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto citlivé a osobní 

údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl/a jsem poučen/a o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. v 

platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR o právu přístupu k osobním údajům, právu na jejich 

opravu a právech vyplývajících z § 21 citovaného zákona, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, 

a to i bez udání důvodů. Ve smyslu § 36 zákona 500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění jsou účastníci 

oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.  

 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že účastníkům bude před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a 

účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Lhůta pro podávání důkazů, návrhů a 

vyjádření činí 5 pracovních dnů od data zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s 

výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke 

vzdělávání, za oznámená (ve smyslu § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění). 

 

Bereme tímto na vědomí, že my zákonní zástupce (dále jen rodiče) na základě zákona č. 89/2012 Sb. Občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, máme právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není 

právně způsobilé. My rodiče jsme povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. 

Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen 

jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v 

záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak má škola za to, že jedná se souhlasem i druhého rodiče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V …………………………………, dne ………………. Podpisy obou žadatelů (zákonných zástupců): 
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