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Žádost o přijetí dítěte k základnímu 

vzdělávání pro školní rok 2019/20 
 

V souladu s ustanovením § 36, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádám  

o přijetí svého dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole  

a Mateřské škole, Praha 6, náměstí Svobody 2. 

 

 

Podací razítko školy: 

 

 

 

 

 

 

 

Registrační číslo žádosti: 
(vyplní škola) 

 

* nepovinný údaj 

Osobní údaje dítěte: 
 

Jméno: ……………… Příjmení: ……………………… Dat. nar.: ……………… Zdr. poj.*: ……. 
 

RČ*: ………………………… Místo narození*: ………………………… Pohlaví dítěte: chlapec/dívka 
 

Dítě je narozeno v období: před 1. 9. 2012                       1. 9. 2012 – 31. 8. 2013     září-prosinec 2013                 leden-červen 2014 
 

Státní občanství*: ……………… Trvalý/přechodný pobyt do (pouze cizinci)*: ……………………….. 
 

Místo trvalého pobytu dítěte: 
 

Ulice: ……………………….. Č. p.:    ……… Č. o.:    ……. PSČ, obec:    ………………………………. 
 

ID datové schránky (přednostní doručování písemností): ……………………………………………………….. 

 

Adresa pro doručování písemností (liší-li se od místa trvalého pobytu dítěte): 
 

Ulice: ……………………….. Č. p.:    ……… Č. o.:    ……. PSČ, obec:    ………………………………. 
 

Osobní údaje matky/zákon. zást.:                                  Osobní údaje otce/zákon. zást.: 
(vyznačte zakroužkováním jméno zákonného zástupce, který bude jednat v záležitosti zápisu dítěte k povinné školní docházce) 

Jméno a příjmení: ………………………………. Jméno a příjmení: ………………………………. 
    

Místo trvalého pobytu: ………………………………. 

 

………………………………. 

Místo trvalého pobytu: ………………………………. 

 

………………………………. 
    

Telefonický kontakt: ………………………………. Telefonický kontakt: ………………………………. 
    

E-mail: ……………………………………………… E-mail: ………………………………………………... 
 

Doplňující informace* (vybranou odpověď zakroužkujte, příp. doplňte): 
 

1. Dítě přichází k zápisu:     
 

Obraťte list! 

a) v řádném termínu   
   

b) po odkladu – odklad povolen na ZŠ: …………………………………………………………………….... 
   

c) po dodatečném odkladu v 1. roce plnění povinné školní docházky na ZŠ: ………………………………... 

http://www.zs-na2.cz/


2. Dítě má trvalý pobyt: 
  

 

3. Dítě má staršího sourozence v 1. – 8. třídě  ZŠ, Praha 6, nám. Svobody 2:          ANO          NE 
 

  

4. Pro své dítě mám zájem o výuku psaní: (vybranou variantu zakroužkujte)            
 

vázaným (tradičním) písmem písmem COMENIA SCRIPT obojí je možné 
                          

5. Budu žádat o přijetí svého dítěte k základnímu vzdělávání i na jiné škole:          ANO           NE 
 

    - v případě ANO uveďte na které a poznačte, kterou školu preferujete (event. zapište pořadí škol dle preference): 
 

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

6. Dítě navštěvuje MŠ:   ANO / NE, v případě ANO uveďte kterou: ……………………………………………… 
 

7. Další údaje o dítěti, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání: 
    (sdělené údaje nemají vliv na rozhodování o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání) 

 

      a) zdravotní způsobilosti či obtíže: …………………………………………………………………………… 
 

      b) znevýhodnění, mimořádné nadání, poskytovaná podpůrná 

          opatření, závěry z vyšetření v poradenském zařízení, atp.: 

……………………………………………….

………………………………………………. 
 

8. Případné návrhy k zařazení dítěte do 1. třídy: …………………………………………………………... 
 

Informace o možnosti odkladu:  

Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič/zákonný zástupce  

v době zápisu požádat o odklad začátku povinné školní docházky. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením 

příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  
 

     Uvažujete o podání žádosti o odklad?                           ANO NE 
 

Informace pro rodiče/zák. zástupce dětí, které dosáhnou 6. roku věku až v období od 1. září 2019: 

Dítě, které dosáhne 6. roku věku v období 1. 9. 2019 – 30. 6. 2020 může být přijato k plnění povinné školní docházky ve 

škol. r. 2019/20, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a rodič/zákonný zástupce předloží: 

a) pro dítě narozené v období 1. 9. 2013 – 31. 12. 2013 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, 

b) pro dítě narozené v období 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře. 
 

Beru na vědomí, že případné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude v souladu s § 183, odst. 2 zákona  

č. 561/2004 Sb. (školský zákon) oznámeno zveřejněním výsledku řízení u každého uchazeče pod přiděleným registračním 

číslem na seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy od 26. 4. 2019 od 10.00 

V případě nepřijetí bude rodiči/zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí doručeno doporučeným dopisem.  

Poučení: Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má účastník řízení právo 

seznámit se s podklady řízení a vyjádřit se k nim, a to do úterý 23. 4. 2019 do 16.00. Podle § 38 odst. 1 téhož zákona má 

účastník právo nahlédnout do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. 

Souhlas zákonných zástupců: 

Uvedením osobních/citlivých údajů dává zákonný zástupce škole souhlas k jejich zpracování, a to za účelem správního řízení 

při přijímání dětí k základnímu vzdělávání a pro účely vedení povinné dokumentace školy dle zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Škola se při jejich zpracování řídí ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Prohlašuji, že žádám o přijetí výše uvedeného dítěte k základnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2: 

(odpovídající variantu zakroužkujte) * nepovinný údaj 

a) spolu s druhým rodičem/zákonným zástupcem dítěte (žádost je podepsána oběma rodiči/zák. zástupci), 

b) ve shodě s vůlí druhého rodiče/zákonného zástupce (žádost je podepsána jedním z rodičů), 

c) ze své vůle, jelikož druhý z rodičů/zákonných zástupců nežije/není znám/nemá způsobilost k právním úkonům 

v plném rozsahu/je rodičovské zodpovědnosti zbaven/výkon jeho rodičovské zodpovědnosti je pozastaven (žádost je 

podepsána jedním z rodičů). 

  

V Praze dne: …………………..            ….……………………………..…..                  ………………………………………….                                                                                                                                       

                                                                podpis rodiče/zákonného zástupce                        podpis rodiče/zákonného zástupce 

a) ve spádové oblasti ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2  
  

b) ve spádové oblasti jiné školy (uveďte které): ……………………….......................................................... 

- v případě ANO uveďte jméno  ……………………………………………..  a třídu ………………  


