
Žádost  o přijetí k základnímu vzdělávání – šk.rok ……./……. - 1. třída 

Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku …………/…………… 

do Základní školy Kladno, Brjanská 3078  

Podle ustanovení §36 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, žádám o přijetí mého dítěte k základnímu vzdělávání: 

Žadatel - dítě:  

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

Datum narození: …………………………………………………………… 

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

Zákonný zástupce:  otec – matka – jiná pověřená osoba 

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

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

( Jiná adresa pro doručování:  ………………………………………………………………………………………………………….) 

telefonní číslo: ……………………………  e-mail: (čitelně) …………………………………………………………………………… 

Uveďte další důležité informace pro školu:   

( 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 opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Poučení: 
Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V rámci správního řízení jsou osobní údaje dítěte 
poskytnuty zřizovateli příspěvkové organizace za účelem zpracování zápisů do základní školy v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, 
místo trvalého pobytu dítěte. Zřizovatel příspěvkové organizace osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahájení školní docházky. 

 
Potvrzuji správnost zapsaných údajů, dávám ZŠ souhlas se zpracováním a evidováním osobních 
údajů dítěte ve smyslu GDPR. Druhý zák. zástupce s uvedenými informacemi a poučením souhlasí.  
 
Přílohy:  

třídy: 1.A, 1.B, 1.H (vyplněný zápisový list, kopie rod.listu dítěte, kopie o loňském odkladu docházky (pokud byl 
udělen), kopie soudního rozhodnutí o svěření do péče (pokud bylo uděleno) – kopie nemusí být úředně 
ověřeny 

třída logopedická 1.C – vše viz výše + doporučení poradenského zařízení pro vřazení do log.třídy 

V Kladně ………………………………………………….                      ……………………………………………….. 

podpis zák.zástupce     


