
Žádost zákonných zástupců dítěte o přijetí k základnímu vzdělávání

od školního roku 2023/2024

Zákonní zástupci dítěte ..................................................se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím
k základnímu vzdělávání (případně přestupu do jiné základní školy, s odkladem školní docházky a jiných
souvisejících záležitostí) bude vyřizovat zákonný zástupce:

Jméno a příjmení: Datum narození:

Místo trvalého pobytu: Vztah k dítěti:

Adresa pro doručování, pokud je jiná než trvalý pobyt:

Kontakt (nepovinné):

Telefon:

E-mail:

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

žádám o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Letokruh

Jméno a příjmení dítěte: Datum narození:

Místo trvalého pobytu: Rodné číslo:

Poučení

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena
v registru obyvatel ve formě referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si
občan zpravidla zvolí v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu,
a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním
číslem, a který je určen pro bydlení, ubytování, nebo individuální rekreaci.
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Další informace

Prosím níže uveďte údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího
žáka školy:

● speciální vzdělávací potřeby dítěte
● zdravotní způsobilost ke vzdělávání
● zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

Tyto 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.).

Prohlašuji, že jsem byl(a) školou informován(a) o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Dávám svůj souhlas škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého
dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné školní dokumentace školy podle školského
zákona, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí
školy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků. Souhlas poskytuji na celé období školní
docházky mého dítěte do Základní školy Letokruh a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato
dokumentace na škole povinně archivuje. Byl(a) jsem poučena o právech podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně, dne..................................... .....................................................

podpis zákonného zástupce

Ověření údajů k přihlášce číslo:
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Jméno a příjmení:

Číslo a druh dokladu totožnosti:

Vydaného:

Dne: Ověřil(a):
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