Základní škola a Mateřská škola Jehnědí,
okres Ústí nad Orlicí
Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 75016133
tel. 465 547 259, e-mail: zsjehnedi@wo.cz, http://www.jehnedi.cz

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
od školního roku 2022 / 2023
Žádám o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Jehnědí, okres Ústí nad
Orlicí (podle ustanovení § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů)
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………… Datum narození: ………………
K nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka/žákyni školy přikládám:
(např. doporučení školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa, případně další s
ohledem na individuální případ – soudní rozhodnutí apod.)
Počet příloh: …………..
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) pedagogickými pracovníky ZŠ a MŠ Jehnědí informován(a), jak mohu do
doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji, zejména v potřebných oblastech dle
„Desatera pro rodiče dětí předškolního věku“. Také jsem byl(a) informován(a), že není-li dítě tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době zápisu písemně požádat o odklad začátku povinné školní
docházky o 1 rok.
Dále jsem byl informován(a) o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
(§ 37 odst. 2, § 34a školského zákona) v případě odkladu povinné školní docházky.

Práva a povinnosti účastníka správního řízení
1. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o
řízení, nestanoví-li zákon jinak (§36 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
2. Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí vzdal (§36 odst. 3 správního řádu).
3. Účastníci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. S právem nahlížet do
spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 správního
řádu).
4. Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem
totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba,
popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného
držitele (§36 odst. 4 správního řádu).

Kdo je zákonným zástupcem nezletilého žáka de jure
1. biologičtí rodiče (otec a matka uvedení v rodném listu dítěte)
2. osoba určená soudním rozhodnutím (nejčastěji příbuzní - babička, teta....)
(Zákonným zástupcem není nový manžel, druh, přítelkyně apod., pokud nemá soudní rozhodnutí o osvojení, adopci. Z právního
hlediska pro školu není osobou, které bychom mohli podávat informace o dítěti či s ním jednat.)
Dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech
ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném zdění.

Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………………

V................................... dne ……………………. Podpis zákonného zástupce: ………………………..............

Dávám svůj souhlas Základní škole a Mateřské škole Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí k tomu, aby zpracovávala a evidovala
osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu nařízení EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné
nařízení na ochranu osobních údajů, a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění. Svůj souhlas
poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, vedení
nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, školy v přírodě, lyžařské a plavecké výcviky, mimoškolní akce školy
jako školní výlety, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely související s běžných chodem školy.
Zároveň souhlasím se zveřejňováním fotografických materiálů z akcí školy na webových stránkách školy, na kterých může být i moje
dítě. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato
dokumentace na škole povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí
tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle nařízení EU 679/2016 ze
dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání
důvodů.

V................................... dne ……………………. Podpis zákonného zástupce: ………………………..............

