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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
PRO ŠKOLNÍ ROK ……………………. 

  Č.j. ZSD ………………………………. 
A. Zákonný zástupce žadatele  

Jméno a příjmení: .......................................................................... Datum narození: ......…..............… 

Místo trvalého pobytu: ...............................................................................................……………….....… 

Adresa pro doručování: ..............................................………................................................................. 

B. Zákonný zástupce žadatele  

Jméno a příjmení: .......................................................................... Datum narození: ........…………....… 

Místo trvalého pobytu: ..........................................................................…………………………...............… 

Adresa pro doručování: .......................................................................................…………..................... 

Zákonní zástupci dítěte si zvolili společného zmocněnce pro jednání ve správním řízení a pro doručování 
písemností v souladu s § 20 a § 35 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a záležitosti ohledně 
přijetí dítěte do základní školy bude vyřizovat zákonný zástupce:  
 

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

Podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), přihlašuji k zápisu k povinné školní docházce  
do Základní školy a Mateřské školy Deblín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace,  
Deblín 277, 664 75 Deblín ve školním roce …………………………. dítě:  
 
Jméno a příjmení dítěte: ............................................................. Datum narození: ..................…..…. 

Místo trvalého pobytu: ....................................................................................................................... 

 

Jako zákonný zástupce dítěte prohlašuji, že jsem byl informován o možnosti odkladu povinné školní 
docházky.  
 
Jako zákonný zástupce dítěte dávám Základní škole a Mateřské škole Deblín svůj souhlas k tomu, 
aby zpracovávala a evidovala osobní a citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona 
č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení 
povinné dokumentace školy podle školského zákona.  
 

V ……………………………………, dne ............................................  
 
 
..............................................…   .....................................................  
Podpis zákonného zástupce (A)    Podpis zákonného zástupce (B)  
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Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  
 

Veškeré údaje v tomto dotazníku budou použity pouze pro interní potřebu a bude s nimi nakládáno v 
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).  

 
Dítě  

Rodné číslo: ........................................ Místo a země narození: ...........................…………..……………... 

Státní občanství: ................................................. Zdravotní pojišťovna: ...............………….........………. 

Předchozí vzdělávání dítěte (MŠ): .................................................................................…………….. 

Zdravotní stav (příp. zdravotní problémy): ..............................………………...............................………... 

 

Otec (zákonný zástupce dítěte)  

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

Matka (zákonný zástupce dítěte)  

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

 

Předběžný zájem o školní družinu:  ANO – NE  

Předběžný zájem o školní stravování:  ANO – NE  

 

Spádová škola:……………………………………………………………………….. 

ID soukromé datové schránky………………………………………………… 

 

NEPOVINNÉ: 

Odkud jste se o nás dozvěděli? ...............................................................................................……..… 

Proč jste se rozhodli právě pro naši školu? ......................................................………………………………. 

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

 

 

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

  Podpis zákonného zástupce  
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