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Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

 
 Registrační číslo:                       

 
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Dítě 

Jméno a příjmení: ____________________________________ Datum narození: _________________ 

Státní občanství: _________________  Mateřský jazyk __________________         
 (ČR / jiné …) 
Místo trvalého pobytu*):                                                                                                        

Ulice: _____________________________________________________________________________  

Obec: ____________________________________________________  PSČ: ____________________ 

*) u cizinců místo pobytu;                                                                              
Pokud má dítě jinou adresu trvalého pobytu než zákonný zástupce, je potřeba doložit úřední potvrzení tohoto údaje  
z evidence obyvatel (vydává např. ohlašovna)nebo předložit občanský průkaz. 

 
Zákonný zástupce dítěte – 1 

Jméno a příjmení: _____________________________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu:  ________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování **): _____________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________________ID DS: ________________________________ 
                                                                                                                                            (Datová schránka)     

**) vyplňte, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zákonný zástupce dítěte – 2 

Jméno a příjmení: _____________________________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu:  ________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování **): _____________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________________ID DS: ________________________________ 
                                                                                                                                            (Datová schránka)     

**) vyplňte, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání 

jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (základní školou).  

Rodiče se dohodli, že se základní školou v tomto řízení bude jednat: 

 
          Zákonný zástupce dítěte 1                   Zákonný zástupce dítěte 2 ***) 

***) Zakřížkujte vybranou variantu 

 
 

V souladu s ustanoveními § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), žádám o přijetí mého 

výše uvedeného dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 v Základní škole a mateřské 

škole Osvětimany. 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů: 

Souhlasím s pořízením fotografií mé osoby a mého výše uvedeného nezletilého dítěte a s užitím pořízených 
fotografií, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné).  
 
ANO         NE  

 
V ____________________ dne _______________________  
 
 
______________________________  _____________________________   
podpis zákonného zástupce dítěte 1   podpis zákonného zástupce dítěte 2 
 
 
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 vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla 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. 


