
Základní škola Zvole, příspěvková organizace 

J. Štulíka 39, 252 45 Zvole u Prahy 

 

Žádost o přijetí žáka/yně k základnímu vzdělávání 
 

Registrační číslo přidělené pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí: _________________ 

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

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 

 

přihlašuji k zápisu k povinné školní docházce 

na Základní škole Zvole, příspěvková organizace od 1. 9. 2020 

 

DÍTĚ 

Příjmení a jméno: _____________________________________________________________  

Datum narození:___________________  

Místo trvalého pobytu: _________________________________________________________ 

Kontaktní adresa (kde dítě bydlí): ________________________________________________ 

 

1. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE 

Příjmení a jméno:_________________________________ 

Místo trvalého pobytu*: ________________________________________________________ 

Kontaktní adresa pro doručování*: _______________________________________________ 

Telefon:____________________________ email:___________________________________ 

 

2. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE 

Příjmení a jméno:_________________________________ 

Místo trvalého pobytu*: ________________________________________________________ 

Kontaktní adresa pro doručování*: _______________________________________________ 

Telefon:____________________________ email:___________________________________ 

 

*V případě shody adres s adresou dítěte nevyplňujte 

 

Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky. V případě, že budu žádat o odklad povinné školní 

docházky a správní řízení bude nutno přerušit do doby, než získám potřebná doporučující vyjádření a 

poté ukončit přerušení řízení, vzdávám se ve smyslu §72, zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení 

v platném znění nároku na doručení písemného vyhotovení usnesení o přerušení řízení a informaci o 

ukončení přerušení řízení. 

 

 



Zákonné zástupce 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. Zákonní zástupci jsou povinni 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 ze zákonných zástupců, který bude jednat 

s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden ze zákonných zástupců v záležitosti dítěte sám vůči třetí 

osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého zákonného 

zástupce. 

 

Základní škola Zvole, příspěvková organizace je správcem osobních údajů. Informace o 

zpracování svých osobních údajů naleznete na www. zszvole.cz. 

 

Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.  

 

V______________________ dne ______________________ 

 

 ______________________ 

 podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


