
Základní škola Žamberk, Nádražní 743
Ná�dráž�ní� 743, Ž� ámberk, 564 01, tel. 465 614 434
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ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Č� .j. ž�á� dosti :..………………………

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), žádám o přijetí dítěte
k základnímu vzdělávání na Základní škole Žamberk, Nádražní 743, 564 01 Žamberk.

1. Zákonný zástupce dítěte

Jme�no, pr�í�jmení�, titul: ………………………………………….………………………………………………………….

Dátum nárožení�: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresá trvále�ho pobytu: …………………………………………………………….……………………………………

Korespondenc�ní� ádresá……………..……………..……………………………………………………………………...

2. Dítě 
Jme�no, pr�í�jmení�: ………….…………………………………….……………………R.Č� . ………………………..………

Dátum á mí�sto nárožení�: ……………………………………………………………ko� d ŽP………………...………. 

Adresá trvále�ho pobytu: …………………………………………………………….…………………………………...

Korespondenc�ní� ádresá: ……………………..…………………………………………………………………………..

3. Ředitel školy

Jme�no á pr�í�jmení�: Mgr. Román Pospí�s� il
Ná� žev s�koly Žá�kládní� s�kolá Ž� ámberk, Ná�dráž�ní� 743, 564 01 Ž� ámberk

Prohlášení zákonného zástupce:
Byl(á) jsem pouc�en(á) o mož�nosti odkládu povinne�  s�kolní� dochá�žky.
Dá�vá�m svu6 j souhlás žá�kládní� s�kole k tomu, áby žprácová�válá á evidoválá osobní� u� dáje

á osobní�  citlive�  u� dáje  me�ho  dí�te� te  ve smyslu  vs�ech  ustánovení�  žá�koná  c�.  101/2000  Sb.,
o ochráne�  osobní�ch u� dáju6  v plátne�m žne�ní�.

Svu6 j  souhlás  poskytuji  pro  u� c�ely  vedení�  povinne�  dokumentáce  s�koly  podle  žá�koná
c�. 561/2004 Sb., s�kolske�ho žá�koná v plátne�m žne�ní�, vedení� nežbytne�  ždrávotní� dokumentáce
á psychologicky�ch vys�etr�ení�,  por�á�dá�ní�  mimos�kolní�ch ákcí�  s�koly,  pr�ijí�mácí�  r� í�žení�  ná str�ední�
s�koly, u� rážove�  pojis�te�ní� ž�á� ku6 , provedení� psychologicky�ch vys�etr�ení� á pro jine�  u� c�ely souvisejí�cí�
s be�ž�ny�m chodem s�koly. Souhlás poskytuji ná cele�  období� s�kolní� dochá�žky me�ho dí�te� te ná te� to
s�kole  á  ná  žá�konem  stánovenou  dobu,  po  kterou  se  táto  dokumentáce  ná  s�kole  povinne�
árchivuje.   Byl  jsem pouc�en o prá�vech podle  žá�koná c�. 101/2000  Sb.,  o  ochráne�  osobní�ch
u� dáju6  v plátne�m žne�ní�.

Souhlásí�m s uver�ejn� ová�ní�m jme�ná á fotográfií� sve�ho dí�te� te v propágác�ní�ch máteriá� lech
s�koly, vc�etne�  internetovy�ch strá�nek s�koly.

V …………………… dne …………….. ……..………………………………….
        podpis žá�konne�ho žá� stupce dí�te� te
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