
Žádost zákonných zástupců 

Základní škole Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace 

o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 

 

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

bude vyřizovat zákonný zástupce, který bude dále veden jako žadatel.  

 

Údaje o žadateli (zákonném zástupci): 
 

Jméno a příjmení: ____________________________________________________________ 

Datum narození: ______________________ 

Místo trvalého pobytu: ________________________________________________________ 

Korespondenční adresa (včetně PSČ):  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Kontaktní údaje:  

 

Telefon: ________________ e-mail*: ____________________________________________ 

  

Datová schránka fyzické osoby*: ________________________________________________ 

(*nepovinný údaj) 

 

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, 

žádám o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 

v Základní škole Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace. 

 

Údaje o účastníkovi řízení (dítěti): 

 

Jméno, příjmení: _____________________________________________________________ 

Datum narození: ______________________ 

Místo trvalého pobytu: ________________________________________________________ 

Svým podpisem stvrzuji, že: 

− jsem byl(a) poučen(a) o možnosti udělení odkladu povinné školní docházky;  

− jsem byl(a) seznámen(a) s kritérii pro přijímání k základnímu vzdělávání, 

− jsem byl(a) seznámen(a) s možností nahlížení do spisu k přijetí k základnímu vzdělávání dne 

23.4.2020. 

 

V Olomouci dne: ____________   Podpis žadatele: ____________________ 

Podací razítko: 



Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, 

příspěvková organizace 

Zápisní list do 1. ročníku pro školní 

rok 2020/2021 

 
Registrační číslo (udělí škola při zápisu):  __________ 

Údaje o dítěti 

Jméno Příjmení 

Datum narození Státní občanství 

Adresa trvalého bydliště dítěte včetně PSČ 

Adresa pro doručování písemností: 

 

Dítě navštěvuje MŠ   

(nehodící se škrtněte)                        ANO            

NE 

Dítě bylo vyšetřeno v PPP  

(nehodící se škrtněte)                         ANO           

NE 

Dítě mělo odklad školní docházky 

(nehodící se škrtněte)                        ANO            

NE 

* Název školy, která rozhodla o odkladu 

Doplňující informace (zdr. stav, podpůrná 

opatření,..) 

Registrace hráče HC Olomouc 

(nehodící se škrtněte)                        ANO            

NE 

Sourozenec ve škole (jméno a příjmení, 

třída) 

Zájem o školní družinu 

(nehodící se škrtněte)                        ANO            

NE 

Zákonní zástupci dítěte: 

Údaje o matce dítěte  

Titul, jméno a příjmení Adresa bydliště (nebydlí-li s dítětem) 

Telefon: E-mail* 

 

Údaje o otci dítěte 

Titul, jméno a příjmení Adresa bydliště (nebydlí-li s dítětem) 

Telefon  E-mail* 

 

Údaje o jiném zákonném zástupci 

Titul, jméno a příjmení Adresa bydliště (nebydlí-li s dítětem) 

Telefon  E-mail* 

    * nepovinný údaj 
 Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace zpracovává a eviduje výše uvedené údaje pro účely vedení 

povinné dokumentace školy podle ZÁKONA Č. 561/2004 SB O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM, VYŠŠÍM ODBORNÉM A 

JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ (školský zákon) v platném znění a v souladu s ustanoveními SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY (EU) 2016/680. 

V Olomouci dne ________________    podpis žadatele: ________________________________   


