Základní škola a mateřská škola Holetín
Horní Holetín 178
539 71 Holetín

tel.: 739 455 235
IČO: 70999945
email: info@skolaholetin.cz

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Registrační číslo: ……………………
Správní orgán (škola)
Základní škola a mateřská škola Holetín, příspěvková organizace
Horní Holetín 178, 539 71 Holetín
Mgr. Pavla Šmatlánová, pověřena řízením

Žadatel (zákonný zástupce dítěte)
Jméno a příjmení, datum narození ……………………………………………………………………
Místo trvalého pobytu ………………………………………………………………………………...
Jiná adresa pro doručování 1) …………………………………………………………………………
Další kontaktní údaje - email, telefon 2) …………………..………………………………………….

Účastník řízení (dítě)
Jméno a příjmení dítěte, datum narození …………………………………………………………….
Trvalé bydliště ……………………………………………………………………………………….
Doplňující informace k žádosti (pravák – levák, vady řeči, zraku, sluchu, jiné zdravotní obtíže, nadání, …)
………………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………….…………………….
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) žádám o přijetí dítěte k povinné školní docházce
do Základní školy a mateřské školy Holetín ve školním roce 2021/2022.

Základní škola a mateřská škola Holetín
Horní Holetín 178
539 71 Holetín

tel.: 739 455 235
IČO: 70999945
email: info@skolaholetin.cz

Já, níže podepsaný zákonný zástupce, zároveň prohlašuji, že není podána žádost o zápis do jiné základní školy.
Zároveň potvrzuji, že jsem v souladu s § 865 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, projednal možnost
zapsání do Základní školy a mateřské školy Holetín s druhým zákonným zástupcem dítěte.
Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.
Základní škola a mateřská škola Holetín je správcem osobních údajů.
Dávám svůj souhlas Základní škole a mateřské škole Holetín k tomu, aby v rámci přijímacího řízení
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. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné
dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné
zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření.

V …………………………..

dne …………………………………………….

Podpis zákonného zástupce 3) ………………………………………………….

_______________________________________________________________________________________
1) Např. poštovní adresa, datová schránka.
2) Uveďte, pokud chcete být jejich prostřednictvím v případě potřeby kontaktováni.
3) Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají
rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se
týká dítěte a jeho zájmů. 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 (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám
vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

