
 

      Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035, 100 00  

       „Se sportem za vzděláním“ 

       www.zseden.cz, e-mail: info@zseden.cz , tel.: 267 310 674 
 

ZÁPISOVÝ LIST – žádost o přijetí k základnímu vzdělání 
 

Jméno a příjmení dítěte: ......................................................... kód(vyplní škola): ................  

rodné číslo: .......................... datum narození: ....................... mateřský jazyk: .....................  

státní občanství: ........................................ místo narození: ..................................................  

bydliště: ...................................................................................................... PSČ: .................  

kterou MŠ dítě navštěvovalo: ...............................................................................................  

zdravotní pojišťovna: ...........................................................................................................  

dítě nastupuje do školy  a) v řádném termínu  

    b) předčasně a rodiče žádají o přijetí – předáme žádost 

    c) v řádném termínu a rodiče žádají o odklad školní docházky – 
    škola předá žádost s kódem/ 
    d) v řádném termínu a rodiče žádají o odklad školní docházky a 

    přijetí do přípravné třídy – škola předá žádost s kódem 

    e) po odkladu – která škola vydala rozhodnutí o odkladu 

  ............................................................................................ 

dítě k nám spádově patří  ANO – NE(vyplní škola) 

další údaje o dítěti, např. výjimečné schopnosti, zdrav. stav, levorukost atd. . 

 ..............................................................................................................................................  

vztah ke sportu (registrován/a?): ..........................................................................................  

v případě přijetí zájem o Comenia Script ANO - NE 

v případě přijetí zájem o výuku matematiky dle prof. Hejného ANO - NE 

v případě přijetí bude chodit do školní družiny ANO - NE 

v případě přijetí zájem o nepovinný předmět angličtina ANO - NE 

v případě přijetí zájem být ve stejné třídě s ..........................................................................  

       zájmy (mimo ŠD) se pokusíme zohlednit 

Kontakt na zákonné zástupce dítěte: 

jméno matky: ........................................................................................................................  

bydliště: ................................................................  telefon: ..................................................  

jméno otce: ...........................................................................................................................  

bydliště: ................................................................ telefon: ...................................................  

emailový kontakt: .................................................................................................................  

sourozenci dítěte (pohlaví, věk) ...........................................................................................  

zapisují rodiče dceru/syna současně na jinou školu?: ..........................................................  

 

Zákonní zástupci dítěte jednají ve věci přijetí žáka ve vzájemné shodě. 

Byl/a jsem poučena o svých právech dle §12, 21 zákona 101/2000 Sb. Poskytuji ZŠ Eden 

informovaný souhlas ke zpracování osobních údajů, foto a videodokumentace svého dítěte. 

Vyslovuji souhlas s činností školního psychologa, školního speciálního pedagoga a dalších 

odborníků v oblasti poradenství a v oblasti výchovně vzdělávací.  

Informace zveřejněné na webových stránkách školy a třídy jsou považovány za sdělené. 

 

Datum:      Podpis zákonného zástupce:       

 

 Zkontroloval/a nebo vyplnil/a (podpis učitele/učitelky): 
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