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Žádost zákonných zástupců dítěte o přijetí k základnímu vzdělávání 
 

od školního roku 2020/2021 
 

Údaje dítěte: 
 
Pohlaví*: .............................................................................................. 

Jméno a příjmení: .............................................................................. 

Datum narození: ................................................................................ 

 

Trvalý pobyt:  

Ulice a číslo: ....................................................................................... 

Obec (a městská část): ....................................................................... 

PSČ (příp. stát): .................................................................................. 

 

Adresa bydliště (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu): 

Ulice a číslo: ....................................................................................... 

Obec (a městská část): ....................................................................... 

PSČ (příp. stát): .................................................................................. 

 

Po odkladu? Ano - Ne (vyberte) 

(Pozn: * znamená nepovinný údaj) 

 
Podle ustanovení § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon),  
 
 

žádám o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
 
 
 
v základní škole Montessori Institut, základní škola, s.r.o. 
 

Datum: .................................................     ................................................................... 
         podpis zákonného zástupce, vztah k dítěti 
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Zákonný zástupce 1 (zpravidla matka): 

Jméno a příjmení: ............................................................. 

Email*: ................................................................................ 

Telefon*: ............................................................................. 

Datová schránka*: .............................................................. 

 

Trvalý pobyt:  

Ulice a číslo: ...................................................................... 

Obec (a městská část): ...................................................... 

PSČ (příp. stát): ................................................................. 

 

Doručovací adresa (je-li odlišná od adresy trvalého 

pobytu):  

Ulice a číslo: ...................................................................... 

Obec (příp. městská část): ................................................ 

PSČ (příp. stát): ................................................................. 

 

 

 

 

Zákonný zástupce 2 (zpravidla otec): 

Jméno a příjmení: ............................................................. 

Email*: ................................................................................ 

Telefon*: ............................................................................. 

Datová schránka*: .............................................................. 

 

Trvalý pobyt:  

Ulice a číslo: ...................................................................... 

Obec (a městská část): ...................................................... 

PSČ (příp. stát): ................................................................. 

 

Doručovací adresa (je-li odlišná od adresy trvalého 

pobytu):  

Ulice a číslo: ...................................................................... 

Obec (příp. městská část): ................................................ 

PSČ (příp. stát): ................................................................. 

 

Volba zákonného zástupce pro jednání se školou 

Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím dítěte k základnímu vzdělávání (přestupu do jiné 

základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat výše uvedený zákonný zástupce:  

 
Jméno a příjmení: ........................................................................................ 
 

 

 

Datum: .................................................     .........................................................................
          podpis zákonného zástupce 

 

(Pozn: * znamená nepovinný údaj)  
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Speciální potřeby 
Další informace: (údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy: o speciálních 
vzdělávacích potřebách dítěte, o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na 
průběh vzdělávání; tyto další informace nemají vliv na rozhodnutí ředitele o přijetí/nepřijetí, s výjimkou nespádového žáka, 
pokud by bylo zřejmé, že jeho přijetím by byl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 
vyhlášky č. 27/2016 Sb.).  

..............................................................................………………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

..………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

V …………………….. dne…………………….      ……...................……………………………………. 
          podpis zákonného zástupce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení 
Prohlašuji, že jsem byl(a) školou informován(a) o možnosti odkladu povinné školní docházky. 
 
 
 
V …………………….. dne…………………….      ……...................……………………………………. 
          podpis zákonného zástupce 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poučení 
Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 
(zákon o evidenci obyvatel), ve snění pozdějších předpisů, rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena 
v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan 
může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označené číslem 
popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. 


