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ZÁPISOVÝ LIST – žádost o přijetí k základnímu vzdělání 
Žádám tímto o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky. 
 
Jméno a příjmení dítěte................................................................... kód vyplní škola ...................  
rodné číslo:................................... datum narození:  ...................... místo narození: ......................  
mateřský jazyk: .............................................................................. státní občanství: ....................  
bydliště:..........................................................................................  PSČ: .....................................  
u cizinců doložte druh pobytu dítěte 
Kterou MŠ dítě navštěvovalo: ......................................................................................................  
Dítě nastupuje do školy  
 a) v řádném termínu 
 b) v řádném termínu a rodiče žádají o odklad školní docházky 
rodiče zároveň vyplní žádost o odklad a k žádosti doloží potvrzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře 
 c) v řádném termínu a rodiče žádají o přijetí do přípravné třídy 
rodiče zároveň vyplní žádost o přijetí do přípravné třídy a pokud požádali o odklad v jiné základní škole, doloží rozhodnutí o 

odkladu  
 d) předčasně a rodiče žádají o předčasné přijetí k plnění školní docházky 
rodiče zároveň vyplní žádost o předčasné přijetí a k žádosti doloží potvrzení školského poradenského zařízení a odborného 

lékaře 
 e) po odkladu – která škola vydala rozhodnutí o odkladu ....................................................  
Dítě k nám spádově patří       ANO – NE vyplní škola 
Sourozenci dítěte v ZŠ Eden                   NE – ANO ...................................................................  
Zapisují rodiče dceru/syna současně na jinou školu? (A pokud ano, z jakého důvodu?) 
 ......................................................................................................................................................  
Důležité doplňující informace (zdravotní stav, podpůrná opatření stanovená školským 
poradenským pracovištěm) ...........................................................................................................  
V případě přijetí: 
zájem o Comenia Script  ANO – NE - LHOSTEJNÉ ...............................  
zájem o výuku matematiky dle prof. Hejného  ANO – NE – LHOSTEJNÉ ..............................  
bude dítě chodit do školní družiny  ANO – NE – NEVÍM ........................................  
zájem být ve stejné třídě s  ............................................................................................................  
  upozornění: zájmy (mimo ŠD) se pokusíme zohlednit, negarantujeme 
Jméno a příjmení matky: ..............................................................................................................  
bydliště: ...................................................................... telefon: .....................................................  
emailový kontakt: .........................................................................................................................  
Jméno a příjmení otce: ..................................................................................................................  
bydliště: ......................................................................  telefon: ....................................................  
emailový kontakt: .........................................................................................................................  
Máte-li zájem o zaslání výsledku žádosti do své datové schránky, uveďte ID: ...........................  
Svým podpisem potvrzuji, že podáním této žádosti je zahájeno správní řízení, je dána možnost 
nahlížet do spisu a vyjadřovat stanoviska. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních 
údajů žadatele, resp. jeho zástupce, uvedených v této žádosti pro účely správního řízení.  
Zákonní zástupci dítěte jednají ve věci přijetí žáka ve vzájemné shodě a dohodli se, že ve věci 
žádosti bude dítě zastupovat a žádost podepíše  OTEC – MATKA 

 
Datum: ......................................... Podpis zákonného zástupce: ...................................................  
Zkontroloval/a nebo vyplnil/a (podpis učitele/učitelky): .............................................................  
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