
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

 

Reg. č.: __________________________________ 

Č.j.: _____________________________________ 

 

Žadatel: 

jméno a příjmení: ___________________________________________________________________ 

místo pobytu, popř. jiná adresa pro doručování: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Správní orgánu, jemuž je žádost doručována: Základní škola, Zaječice, okres Chrudim. 
 

 

Žádost 
 

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

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 

přihlašuji k zápisu k povinné školní docházce na Základní škole, Zaječice, okres Chrudim. 

 

 

jméno dítěte _______________________________ datum narození___________________________ 

 

místo pobytu  ______________________________________________________________________ 

 

Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky.  

Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání 

(přestupu do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat zákonný zástupce  

 

jméno a příjmení: _________________________________________________________________ 

 
 

Dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby pro účely přijímacího řízení zpracovávala a evidovala 

osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o 

Zpracování osobních údajů v platném znění a 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. 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 jsem poučen o 

právech podle zákona č. 110/2019 Sb. a Evropského nařízení ke GDPR. 

 

 

V _________________________ dne _________________ 

 

 

_______________________________________ 

 

                          podpis zákonného zástupce 



 

Beru na vědomí, že adresa skutečného bydliště dítěte je pomocným kritériem pro přijetí 

dítěte na základní školu. Jeho nepravdivé uvedení je přestupkem dle § 21, odst. 1, písm. 

c zákona o přestupcích. Beru na vědomí, že správní orgán tento údaj může v řízení o 

přijetí dítěte k základnímu vzdělávání kontrolovat. 

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že touto mou žádostí je ve smyslu   

§ 44, odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: 

„správní řád“) zahájeno správní řízení v předmětné věci.  

 

Dále jsem byl/a poučen/a o tom, že jakožto účastník řízení mám zejména tato práva a 

povinnosti:  

- dle § 33 správního řádu mám v řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění se prokazuje 

plnou mocí, kterou lze udělit buď písemně či ústně do protokolu.  

- dle § 36, odst. 1 správního řádu nestanoví - li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni 

navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní 

orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.  

- dle § 36, odst. 2 správního řádu mám právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o to 

požádáte, správní orgán Vám poskytne informace o řízení, nestanoví - li zákon jinak  

- dle § 36, odst. 3 správního řádu, nestanoví - li zákon jinak, musí být účastníkům řízení 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.  

- dle § 36, odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu 

oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je 

uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrna i podoba 

(např. občanský průkaz)  

- dle § 38 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v 

případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci, s tímto právem je spojeno právo činit si ze 

spisu výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části  

- dle § 50, odst. 2 správního řádu nestanoví - li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při 

opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou 

součinnost.  

- dle § 52 jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není 

návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.  

- dle § 62 správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč 

tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že se bez omluvy nedostaví na předvolání 

ke správnímu orgánu, navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek či neuposlechne 

pokynu úřední osoby.  

 

jméno a příjmení:_____________________________________________________________ 

 

V ________________________________ dne  ______________________________ 

 

 

Podpis navrhovatele – zákonného zástupce: _________________________________  
 

 

 
 


