
Základní škola  

Praha 4,  Jižní IV. 1750/10, 141 39  

tel.: 272 763 368, fax: 272 761 887 

www.zsjizni.cz 

 

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  
podle ustanovení § 36 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

 

 

1. Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10  

zastoupená ředitelem školy: Mgr. Bc. Kaiser Daniel 

 

 

2. Zákonný zástupce dítěte: 

Zákonní zástupci prohlašují, že se dohodli, aby níže uvedený zákonný zástupce jednal v záležitosti zápisu dítěte  

k povinné školní docházce, případně odkladu povinné školní docházky, a o výkonu rodičovské odpovědnosti po 

rozvodu manželství, pokud k němu došlo1).  

 
Příjmení, jméno, titul:.......................................................................................................................................................... 

 

Žádám tímto o přijetí dítěte  
 

3.  Účastník řízení (dítě): 
 

Příjmení, jméno: .................................................................................................................................................. 

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

Adresa trvalého bydliště: .................................................................................................................................... 

 

k plnění povinné školní docházky v Základní škole, Praha 4, Jižní IV., 10. 

 

 

4. Kontakty nutné pro vedení správního řízení (zákonný zástupce uvedený v bodě 2): 

Adresa pro doručování písemností (včetně PSČ): ……………………………………………………………………….. 

.............................................................................................................................................................................. 

Telefonické spojení: ……………………………………………………………………………………………. 

E-mailová adresa2): ……………………………………………………………………………………………. 

Datová schránka2): …………………………………………………………………………………………….. 

 

 
Zákonný zástupce prohlašuje, že žádost o přijetí k základnímu vzdělávání byla projednána oběma zákonnými zástupci, 

kteří vyslovují svůj souhlas se školní docházkou do Základní školy, Praha 4, Jižní IV., 10.  

Zákonný zástupce žádá – nežádá*), aby byl druhý zákonný zástupce písemně informován o výsledku správního 

řízení. (Pouze v případě odpovědi „žádá“ uveďte jméno, příjmení a kontaktní adresu.)  

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa (včetně PSČ): …………………………………………………………………………………………………….. 

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

http://www.zsjizni.cz/


Poučení: 

I. Součástí žádosti je Přihláška „Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10 – 2. stupeň“ 

II. Zákonný zástupce byl seznámen a souhlasí:  

1. se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Otevřená škola; jehož nedílnou součástí je výuka 

Anglického jazyka (jako prvního cizího jazyka) v 1. a 2. ročníku; 

2. se Školním řádem včetně oddílu 3 - „Práva a povinnosti zákonných zástupců“; 

III. Zákonný zástupce byl seznámen s průběhem správního řízení. 

 

Zákonný zástupce svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s „Poučením“, rozumí mu a souhlasí s ním. 

Zákonný zástupce svým podpisem potvrzuje, že veškeré údaje uvedené v žádosti i v přihlášce jsou pravdivé.  

 

V Praze dne ..................................................   ................................................................................ 

                           podpis zák. zástupce 

Poznámky: 

*) Nehodící se škrtněte. 

1) § 876 a 877 občanského zákoníku;  

2) Údaje se souhlasem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679;  

3) zákon č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů;  

4) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;  

 

 
 

Vyplní škola:    Došlo dne: ..........................................................   Počet listů: ..................................... 

Spisová značka: ..........................................................................     Registrační číslo:  .............................. 

Poznámka: ........................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘIHLÁŠKA - Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10 – 2. stupeň 

Registrační číslo (vyplní škola): ______________________________________ 

Osobní údaje nutné k vedení dokumentace a školní matriky - podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb.  (školský 

zákon). V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.  

1. Údaje o dítěti: 

Jméno a příjmení dítěte: ____________________________________________________________________ 

Bydliště, včetně PSČ:________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(Uvádějte vždy plnou adresu trvalého bydliště, včetně PSČ.) 

 

Datum a místo narození: __________________________________________________________________________  

Státní občanství1): a) Česká republika    Rodné číslo:_________________________________                     

                               b) jiné*: ________________________________________________________________________ 

* Doplňte státní občanství a zaškrtněte x:  cizinec s trvalým pobytem v ČR;  cizinec bez trvalého pobytu    

  v ČR;  azylant nebo žadatel o azyl, osoba s doplňkovou ochranou v ČR 2) 

 

2. Údaje o zákonných zástupcích: 

Zákonný zástupce/matka: 

Jméno, příjmení:__________________________________________________________________________   

Bydliště (trvalé): __________________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování písemností3):___________________________________________________________ 

Telefonické spojení:_______________________________________________________________________ 

E-mail6):_________________________________________________________________________________ 

Datová schránka6): _________________________________________________________________________ 

Zákonný zástupce/otec: 

Jméno, příjmení:__________________________________________________________________________   

Bydliště (trvalé): __________________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování písemností3):___________________________________________________________ 

Telefonické spojení:_______________________________________________________________________ 

E-mail6):_________________________________________________________________________________ 

Datová schránka6): _________________________________________________________________________ 

Zákonný zástupce/jiná osoba: 

Jméno, příjmení:__________________________________________________________________________   

Bydliště (trvalé): __________________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování písemností3):___________________________________________________________ 

Telefonické spojení:_______________________________________________________________________ 

E-mail6):_________________________________________________________________________________ 

Datová schránka6):_______________________________________________________________________________ 



3. Školní docházka: 

Základní škola (přesná adresa školy, ze které dítě přichází; včetně PSČ): 

_____________________________________________________________________________________________ 

Den nástupu do Základní školy, Praha 4, Jižní IV., 10:  

____________________________________;      ročník:  současný  _____________ budoucí ______________Další 

cizí jazyk (6. – 9. r.): ________________________________________________________________ 

Volitelný předmět (8.- 9. r.): ______________________________________________________________ 

 

4. Údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:      

V péči PPP, SPC apod.1):  ANO /  NE1)       

V případě odpovědi „ ANO“ uveďte adresu PPP, SPC: 

_______________________________________________________________________________________________ 

Pokud bylo u dítěte pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem diagnostikováno 

postižení, označte x:  mentální;  sluchové;  zrakové;  tělesné;  s vadami řeči;  s vývojovými poruchami 

učení;  s vývojovými poruchami chování;  s více vadami;  autismus 

 

Jiné speciální vzdělávací potřeby dítěte, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (asistent, kompenzační 

pomůcky apod.):_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Jiná sdělení, doplňující informace zákonného zástupce:  
 

 

 

 

Souhlas s poskytnutím údajů: 

- Dávám svůj souhlas Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10 a MČ Praha 4, aby evidovaly osobní údaje naše / našeho 

dítěte ve smyslu 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., školský zákon, v 

platném znění a pro účely související s běžným chodem školy.  

- Souhlas poskytuji na celé období školní docházky dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se 

tato dokumentace ve škole archivuje.  

- Souhlas poskytuji pouze uvedené škole a jejímu zřizovateli, kteří mimo zákonem stanovených případů nesmí tyto 

osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. 

- Souhlas, na základě kterého jsou údaje zpracovávané, lze odvolat. 

 
 

Datum a podpis zákonného zástupce: ______________________________________________________ 

 
 

Vyplní škola: Zařazen/a do třídy __________ od _____________  Zápis provedl/a: ___________________________ 

 
Poznámky:  

1) Nehodící se škrtněte. 

2) Uvádějte dle zákona  325/1999 Sb. (zákon o azylu) a 326/1999 Sb. (o pobytu cizinců na území ČR).  

3) Neuvádějte, pokud je shodná s adresou trvalého bydliště. 

4) S sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz (cizinci pas a povolení k pobytu/potvrzení o pobytu), poslední vysvědčení a 

vyplněnou žádost a přihlášku. 

5) Výše uvedené osobní údaje jsou nutné k vedení dokumentace a školní matriky podle § 28 zákona  č. 561/2004 Sb.  (školský 

zákon) a při jejich  zpracování postupuje škola podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

6) Údaje se souhlasem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. 
 


