
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 2020/2021 
Žadatel - zákonní zástupci dítěte: 
MATKA 
Jméno, příjmení________________________________________________ Datum narození____________________  
 
Místo pobytu (trvalé bydliště)_______________________________________________________________________ 
 
Telefon___________________________________E-mail_________________________________________________ 

 
OTEC 
Jméno, příjmení________________________________________________ Datum narození____________________  
 
Místo pobytu (trvalé bydliště)_______________________________________________________________________ 
 
Telefon___________________________________E-mail_________________________________________________ 
 
Doručovací adresa________________________________________________________________________________ 
 
Správní orgán, jemuž je žádost doručována:  
Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace 
Školní 540/9 
747 23 Bolatice 

ŽÁDOST 
 
Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) přihlašuji k zápisu k povinné školní docházce na Základní škole a Mateřské škole 
Bolatice, příspěvkové organizace, Školní 540/9, 747 23 Bolatice níže uvedenou nezletilou osobu. 
 
Jméno, příjmení dítěte ___________________________________________Datum narození____________________ 
 
Místo narození________________________________RČ___________________________ZP____________________ 
 
Bydliště ________________________________________________________________________________________ 
 
Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky.  
Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání (přestupu do jiné 
základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat zákonný zástupce: 
 

Jméno a příjmení____________________________________ 

 
Dávám svůj souhlas základní 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 v platném znění. Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem 
mohl v rámci prevence rizikového chování pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, 
sociálních a obdobných služeb. Jsem seznámen se Školní řádem, Klasifikačním řádem, Řádem školní družiny i jídelny. Svůj souhlas poskytuji pro 
účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní 
dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí školy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků, 
provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových 
stránek školy a pro jiné účely, související s běžných chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a 
na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Byl(a) jsem poučen(a) o právech podle zákona č. 
101/2000 Sb. i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), jež nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018, zpracovává při své činnosti osobní 
údaje Vašeho dítěte. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné (není podmínkou pro docházku dítěte do školy). Udělený souhlas je možné kdykoliv 
odvolat a to osobně na adrese školy uvedené v záhlaví, nebo doručením písemného oznámení na uvedenou adresu.

 
 
V Bolaticích dne 29. dubna 2020 
 

Podpis zákonného zástupce________________________________________ 

 
EV. Č.: _____________ 


