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Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  
 

Žádám o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a 

Mateřská škola Trivium Plus o.p.s., Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška od školního roku 2020/2021.  
 

Dítě: 

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

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

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

Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky. 

Prohlášení: Zákonní zástupci dítěte jednají ve vzájemné shodě a dohodli se, 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): 

 

Žadatel - zákonný zástupce dítěte, popř. osoba, která je oprávněná účastníka řízení (dítě) v přijímacím řízení 

zastupovat: 

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

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

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

Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s místem trvalého pobytu): 

 

…………………………………………………………………………….…………………………………………... 
 
Další informace o dítěti: (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 

  
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

V ……………… dne …………………….               _____________________ 

                                                                                                          

podpis zákonného zástupce 

 

 

Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do základní školy: 

 

- rodný list dítěte 

- průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě 

osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči 

- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se zdravotním postižením, pokud již dítě bylo 

diagnostikováno) 
 
Dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby pro účely 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 a Evropského nařízení ke GDPR.  
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, 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 jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a Evropského 

nařízení ke GDPR. 
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