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ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
pro školní rok 2023/2024 

Žadatel 
Jméno a příjmení:  ___________________________________________________________  

Adresa trvalého pobytu:  ______________________________________________________  

Adresa pro doručování:  ______________________________________________________  

Telefon:  Email:   

Správní orgán, jemuž je žádost doručována 
Základní škola Nad Přehradou 469, Praha 10 –Horní Měcholupy 

Žádost 

Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  

přihlašuji k zápisu k povinné školní docházce na Základní škole Nad Přehradou 

jméno dítěte _______________________________ datum narození ___________________ 

místo trvalého pobytu ________________________________________________________ 

má dítě sourozence na naší škole  ano ne ve třídě _______ 

mělo dítě odklad školní docházky  ano ne 

Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky. 

 

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

bude vyřizovat zákonný zástupce (jméno a příjmení, email): __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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 Evropského nařízení ke GDPR. 

V _______________ dne _____________ Podpis zákonného zástupce __________________ 

Datum a forma doručení: _______________  Registrační číslo: _____________ 

Zákonnému zástupci účastníka řízení bude po formálním zápisu zaslána výzva:  

Výzva účastníku řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí podle § 36 odst.  

3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

Současně bude mít zákonný zástupce možnost v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu nahlédnout do spisu, a to ve dnech 

26.4.2023 od 7:30 do 8:30 hod. a od 14:00 do 15:00 hod. a 27.4.2023 od 14:00 do 16:00 hod. Může být vyžadováno prokázání 

totožnosti. Po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci vydáno písemné rozhodnutí, které Vám bude oznámeno v souladu 

s ustanovením § 72 správního řádu. 
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