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Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
v Základní škole německo-českého porozumění 
pro školní rok 2019/2020 
 
Registrační číslo dítěte: 1 9 _ _ _ 
 
Jméno a příjmení dítěte:    ________________________________________________________ 
Datum narození dítěte:             _________________________________________________________ 
Místo trvalého pobytu dítěte: _________________________________________________________ 
 
1. zákonný zástupce dítěte 
Jméno a příjmení:   ________________________________________________________ 
Místo trvalého pobytu:  ______________________________________________________________ 
(případně jiná adresa pro doručování) 
 
2. zákonný zástupce dítěte 
Jméno a příjmení:             _________________________________________________________ 
Místo trvalého pobytu:          __________________________________________________________ 
(případně jiná adresa pro doručování) 
 
Podle ustanovení § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění žádám o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
v Základní škole německo-českého porozumění pro školní rok 2019/2020. 
 
Zároveň svým podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o zápisu dítěte k povinné školní docházce, souhlasím 
s účastí svého dítěte při zápisu a dávám základní škole svůj souhlas k tomu, aby zpracovávala a uchovávala 
osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000  Sb., o ochraně 
osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle 
zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění. 

 
Nepovinné údaje: 
Tyto údaje není povinné pro zápis uvádět, nicméně souvisí se stanovenými bodovými kritérii přijímacího řízení. 

- Sourozenec na ZŠ nebo GTM:   ANO – NE (zakroužkujte) 

- Návštěva MŠ v zahraničí v německy mluvící zemi: ANO – NE (zakroužkujte) 

- Předškolní výuka NJ: ANO – NE (zakroužkujte) 

- Mateřský jazyk dítěte: ____________________________________________________________ 

  
V ___________________ dne _____________________ 
 
Podpisy zákonných zástupců ____________________________________________________  
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