Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
v souladu s § 36, odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
Žák
Příjmení:

Jméno:
Místo:

Narozen (a):
Rodné číslo:
Bydliště trvalé:

Okres:

Státní příslušnost:
PSČ:

Místo:

Ulice, č. p.

Spádová škola dle bydliště (název a adresa):
Mateřská škola (název a adresa):
Sourozenec na ZŠ Spektrum: ano / ne
Odklad školní docházky

ano / ne

Dodatečný odklad:

ano / ne

Školní družina:

ano / ne

Zákonný zástupce
Vztah k žákovi:
(otec, matka)

Příjmení a jméno (titul):
Bydliště trvalé:

PSČ:

Místo:

Ulice, č. p.

Bydliště :
(adresa pro
doručování)

PSČ:

Místo:

Ulice, č .p.

Telefon:

e-mail:

Pokyny pro vyplňování: Adresu pro doručování vyplňujte pouze tehdy, když se liší od adresy trvalého bydliště.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – vyberte jednu ze čtyř možností, ostatní škrtněte
A) Zákonný zástupce podávající žádost se zavazuje informovat druhého zákonného zástupce o zahájení, průběhu a
výsledcích správního řízení.
B) Zákonný zástupce podávající žádost nebude informovat druhého zákonného zástupce, ale bere na vědomí
povinnost školy informovat druhého zákonného zástupce jako dalšího nepřímého účastníka řízení o zahájení, průběhu a
výsledcích správního řízení. Pro tyto účely uvádí kontaktní údaje druhého zákonného zástupce:
Jméno a příjmení:
Místo trvalého pobytu:
Adresa pro doručování:
C) Zákonný zástupce podávající žádost nemůže sám informovat druhého zákonného zástupce jménem
……………………………………………………………..,ani uvést jeho kontaktní údaje z důvodu:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
D) Dítě má pouze jednoho zákonného zástupce.
Svými podpisy potvrzujeme pravdivost výše uvedených údajů k datu _____. _____. 20 _____
………………………………………………………………………………………………………..
Podpis zákonného zástupce
Zároveň svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen se Směrnicí ředitele školy pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání
do 1. tříd s rozšířenou výukou angličtiny ve školním roce 2021/2022, která je zveřejněna na www.zsspektrum.cz v sekci Zápis
a na úřední desce u vchodu do školy.
Informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.zsspektrum.cz v sekci O škole.
Prosíme o informaci, kde jste se o naší škole dozvěděli: …………………………………………….

