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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY  PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
Podle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), žádám o přijetí dítěte do přípravné třídy. 
 
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ (DÍTĚ): 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
jméno a příjmení dítěte 

______________________________________________________________________________________________________ 
datum narození       místo narození 

______________________________________________________________________________________________________ 
rodné číslo 

______________________________________________________________________________________________________ 
adresa trvalého pobytu 

______________________________________________________________________________________________________ 
navštěvovaná mateřská škola     zdravotní stav 

______________________________________________________________________________________________________ 
doplňující informace 
 
 
 
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE: 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
jméno a příjmení           datum narození 

______________________________________________________________________________________________________ 
adresa trvalého pobytu  

______________________________________________________________________________________________________ 
jiná adresa pro doručování (pokud se neshoduje s adresou trvalého pobytu) 

______________________________________________________________________________________________________ 
telefonní kontakt       adresa datové schránky 

______________________________________________________________________________________________________ 
E-mail 
 
K žádosti přikládám: 
1. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 
2. Doporučení školského poradenského zařízení 
3. Kopii rodného listu 
 
Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání (přestupu do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude 
samostatně vyřizovat zákonný zástupce uvedený výše. 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
V Bruntále dne       podpis zákonného zástupce dítěte 
 
 
 
 
 
 
 

Žádost přijata dne:       Přijal:  
Přílohy:       Ověřeno dle OP a RL:   
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Poučení 
 
Na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají zákonní zástupci 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 se třetí osobou (školou) jeden zákonný zástupce. Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která 
je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče (§ 876 odst. 3 OZ). 
 
Zákonný zástupce byl poučen o možnosti odkladu povinné školní docházky ve smyslu § 37 odst. 1 školského zákona: 
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte 
k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je 
žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
 
Základní škola Bruntál, Jesenická 10 je správcem osobních údajů. 
Informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.1zsbr.cz. 
 
Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a se všemi podmínkami přijetí do základní školy. Prohlašuji, že všechny údaje uvedené 
v žádosti jsou pravdivé. 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
V Bruntále dne      jméno a příjmení zákonného zástupce podpis zákonného zástupce dítěte 
 
 
 
 
 
 


