
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

přihlašuji 

k zápisu k povinné školní docházce na základní škole, jejíž činnost vykonává 

Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou – příspěvková organizace, 

Jenišovice 180, 46833 Jenišovice 
 

_________________________________ _________________________________ 

jméno a příjmení dítěte   datum narození dítěte 

 

_____________________________________________________________ 

místo trvalého pobytu 
 

Další informace: (údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy: o speciálních 

vzdělávacích potřebách dítěte, o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; 

tyto další informace nemají vliv na rozhodnutí ředitele o přijetí/nepřijetí, s výjimkou nespádového žáka, pokud by bylo zřejmé, že jeho 

přijetím by byl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 
 

 

 
 

Pro účely vyřízení žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude škola, která je příjemcem této žádosti, zpracovávat jako správce 

osobní údaje Vašeho dítěte a Vás, které jsou uvedeny v této žádosti a v přílohách, ve smyslu všech ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů, v platném znění, a ve smyslu evropského nařízení GDPR. 

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. 

500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, nároku na doručení písemného vyhotovení usnesení o přerušení řízení a informaci o ukončení 

přerušení řízení. 

 

Zákonný zástupce dítěte: 

Jméno a příjmení, titul: ________________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu: ________________________________________________________ 

Doručovací adresa:  ________________________________________________________ 

Telefon*: ________________________ E-mail*: _____________________________________ 

ID dat. schránky*: ____________________ 

 

V _________________ dne ____________ 

________________________________ 

 podpis zákonného zástupce 

 

vyplňuje škola: 

Datum doručení: 

 

 

Číslo jednací: Počet listů: 

 

Počet příloh: 

 
* nepovinný údaj; vhodné do žádosti uvést s ohledem na pružnost správního řízení 


