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Mgr. Marcela ŠEBLOVÁ
ředitelka školy
Základní škola Škvorec, Tyršova 130
250 83 Š k v o r e c
Č. j.:

Věc: Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
(podle § 36 školského zákona v souladu s § 45 správního řádu)
Zákonní zástupci dítěte žádají ředitelku školy Mgr.Marcelu Šeblovou o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do Základní
školy Škvorec, okres Praha - východ od školního roku 2020/2021

Jméno a příjmení: ……………………………………….....................................Kód..................2020
Datum a místo narození: ………………………………………………………….…………………..
Místo trvalého pobytu: ………………………………………..........…………………………………
1. Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení: ………………………………………………….........….…………………………...............
E-mail: ……………………………………………………Telefon: …..............................................………….
Místo trvalého pobytu: ………………………………………………...........………………………..................
Adresa pro doručování písemností (není-li shodná s místem trvalého pobytu):
………………………………………………………………...........………………………...............................
2. Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení: ………………………………………………….........….………………...............…………
E-mail: ……………………………………………………Telefon: …..............................................………….
Místo trvalého pobytu: ………………………………………………...........………………...............………...
Adresa pro doručování písemností (není-li shodná s místem trvalého pobytu):
………………………………………………………………...........………………………............................................................
Byl/-a jsem poučen/-a 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. 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. 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.

Rodiče se dohodli, že v záležitosti školní docházky dítěte bude - budou dále jednat (zákonný zástupce / zákonní zástupci)
Podpisem stvrzuji správnost údajů a prohlašuji, že žádost o přijetí k základnímu vzdělávání byla projednána oběma zákonnými
zástupci, kteří vyslovují svůj souhlas se školní docházkou do ZŠ Škvorec a podepisují tuto žádost.
Ve Škvorci dne:

podpis 1.zákonného zástupce dítěte …............................................................................

Ve Škvorci dne:

podpis 2.zákonného zástupce dítěte …............................................................................

