
Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace
Stará Rudná 121, 793 31 Rudná pod Pradědem

IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495
E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skolarudna.cz

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Žadatel (zákonný zástupce dítěte):

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

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

Adresa pro doručování: ……………………………………………..………….…………..

Telefon / E-mail: ………………………………………………………………..…………..

Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a  jiném vzdělávání  (školský zákon)  přihlašuji  své  dítě  k zápisu  k  povinné
školní docházce  ve školním roce  2022/2023 na Základní škole a Mateřské škole Rudná pod
Pradědem, p. o. a žádám o jeho přijetí.
 
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………………

Datum narození: ……………… Místo narození: …………….. Rodné číslo: ……………………….

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………….

Doplňující  informace  k žádosti: (o  speciálních  vzdělávacích  potřebách  dítěte,  o  zdravotní  způsobilosti
ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání)

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

Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, 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: …………………………………………………………………………………….

Byl/a  jsem poučen/a o možnosti odkladu školní docházky. Podpisem stvrzuji správnost údajů
a prohlašuji, že žádost o přijetí k povinné školní docházce byla projednána oběma zákonnými
zástupci a oba zákonní zástupci o přijetí žádají ve shodě.

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. Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby
s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci
z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. 
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, pořádání mimoškolních akcí školy, přijímací řízení na
střední  školy,  úrazové  pojištění  žáků,  provedení  psychologických  vyšetření,  zveřejňování  údajů  a  fotografií  mého  dítěte
v propagačním materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s  běžných chodem školy. 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.

Potvrzuji, že mi v době zápisu byly podány povinné informace pro zákonné zástupce dítěte
(ke stažení či nahlédnutí jsou také na stránkách školy).

Souhlasím s výukou Anglického jazyka mého dítěte v 1. a 2. ročníku.

V Rudné pod Pradědem dne …………………………

Podpis zákonného zástupce …………………………

Registrační číslo dítěte (při zápisu přidělí škola):


