
  

 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
do ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAHA 8 - ĎÁBLICE,  

U PARKÁNU 17 
U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 – Ďáblice (dále ZŠ a MŠ Ďáblice) 

 

do 1. ročníku ve školním roce 2021/22. 
 

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

ÚDAJE O DÍTĚTI  
Jméno a příjmení dítěte:  Rodné číslo:  

Datum narození:  Místo narození: 

příklad: Praha 2 

 Okres:  

Trvalé bydliště:  PSČ:  

Státní občanství:  Zdravotní pojišťovna:  

Předchozí působiště (MŠ, jiná ZŠ apod.): 

Dítě nastoupí do 1. ročníku: a) v řádném termínu  b) po odkladu povinné školní docházky  hodící se zakřížkujte: 

 

(zvláštnosti a důležité informace): 

ÚDAJE O SOUROZENCÍCH DÍTĚTE, KTEŘÍ NAVŠTĚVUJÍ ZŠ a MŠ Ďáblice 

Jméno a příjmení:  Narozen: 

Navštěvuje školu:  Místo: Oddělení (třída): 

Jméno a příjmení:  Narozen: 

Navštěvuje školu:  Místo: Oddělení (třída): 

 

ÚDAJE O MATCE (zákonném zástupci) DÍTĚTE 

Jméno a příjmení (titul):  

Trvalé bydliště:  PSČ:  

Zaměstnavatel: *)  Sídlo zaměstnavatele: *)  

Pracovní zařazení: *)  Pracovní doba: *)  

Telefon na pracoviště: mobil/domů: E-mail: *)  
*) nepovinný údaj 

ÚDAJE O OTCI (zákonném zástupci) DÍTĚTE 

Jméno a příjmení (titul):  

Trvalé bydliště:  PSČ:  

Zaměstnavatel: *)  Sídlo zaměstnavatele: *)  

Pracovní zařazení: *)  Pracovní doba: *)  

Telefon na pracoviště: mobil/domů: E-mail: *)  
*) nepovinný údaj 

PREFEROVANÝ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PRO KOMUNIKACI (rodiče se domluvili) 

otec – matka (nehodící se škrtněte, platné zakroužkujte) 

datum narození tohoto zákonného zástupce:   (pro účely správního řízení) 
 

Registrační číslo: 



  
_________________________________________________________________________________________ 

 

POUČENÍ  
Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky. V případě, že budu žádat o odklad povinné školní docházky a správní 
řízení bude nutno přerušit do doby, než získám potřebná doporučující vyjádření a poté ukončit přerušení řízení, vzdávám 
se ve smyslu § 72 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení v platném znění nároku na doručení písemného vyhotovení 
usnesení o přerušení řízení a informaci o ukončení přerušení řízení. 
 
Ředitelství ZŠ a MŠ Ďáblice dává možnost účastníkům přijímacího řízení „Přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ 
nahlédnout před vydáním rozhodnutí dne 30. 4. 2021 do spisu dle § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004Sb., Správní řád, 
od 9.00 do 14.00 hodin u vedoucího zápisové komise v budově školy, U Parkánu 17/11. 
 
 
PROHLÁŠENÍ RODIČŮ (zákonných zástupců) 
 

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 je správcem osobních údajů. Informace o zpracování 
svých osobních údajů naleznete na https://skoladablice.cz/stranky/gdpr 

  
 
Podpisem stvrzuji správnost údajů a prohlašuji, že žádost o přijetí k základnímu vzdělávání byla projednána oběma 
zákonnými zástupci, kteří vyslovují svůj souhlas se školní docházkou do ZŠ Ďáblice a podepisují tuto žádost. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

................................................................................................................................................................................................. 
(Údaje školy - vyplňuje škola) 

 
 

Spisová značka zadaná ZŠ a MŠ Ďáblice:  
 
 
 

 
 
 

Podací razítko 

Datum doručení  /2021 
Číslo jednací  /2021 
Počet listů   
Počet listů příloh   

 

V Ďáblicích dne   2021 Podpisy obou žadatelů (zákonných zástupců): 

https://skoladablice.cz/stranky/gdpr

