
 

 
 

Registrační číslo (přiděleno při zápisu): 
 

            ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ pro školní rok 2020/2021 
(podle § 36 školského zákona a v souladu s § 45 správního řádu) 

Zákonní zástupci dítěte žádají Základní školu, Nasavrky, okres Chrudim prostřednictvím ředitelky školy o přijetí 
dítěte k plnění povinné školní docházky od školního roku 2020/2021. 

  
ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE (matka a otec dle rodného listu nebo zákonný zástupce dle rozhodnutí soudu)  

Příjmení, jméno, titul:     Telefon:  

Místo trvalého pobytu:     E-mail:  

Adresa pro doručování písemností (není-li shodná s místem trvalého pobytu): 

 

ID datové schránky:  

Ověření: druh dokladu / identifikační údaj dokladu: 
 

Příjmení, jméno, titul:        Telefon:  

Místo trvalého pobytu:     E-mail:  

Adresa pro doručování písemností (není-li shodná s místem trvalého pobytu): 

 

ID datové schránky:  

Ověření: druh dokladu / identifikační údaj dokladu: 
 

 

ŽÁDAJÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE do 1. ročníku 2020/2021 

Příjmení:      Jméno:  

Datum narození:       Rodné číslo:  

Místo trvalého pobytu:  

 

Ověření: druh dokladu / identifikační údaj dokladu: 

 

V záležitosti školní docházky dítěte bude/budou se ZŠ dále jednat zák. zástupce/zástupci: 
Příjmení a jméno:   
 
Potvrzuji správnost údajů a prohlašuji, že žádost o přijetí k základnímu vzdělávání byla projednána oběma zákonnými 
zástupci, kteří vyslovují svůj souhlas se školní docházkou dítěte do ZŠ Nasavrky a podepisují tuto žádost.     
 

V Nasavrkách dne:        
 

 …………….………..…………………………………………… 
        podpis/podpisy zákonného zástupce dítěte  
Obdržel jsem Desatero pro rodiče předškoláka. 

 
 



 

 
 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK pro školní rok 2020/2021 
 
Příjmení a jméno dítěte:   
 
Datum narození:       Rodné číslo:  
 
Místo narození:       Okres:  
 
Státní občanství:     Zdravotní pojišťovna:  
 
Trvalé bydliště:       Navštěvoval MŠ v:  
 
Doručovací adresa (liší-li se od trvalého pobytu):  
 
 
 
Odborná doporučení, popř. podpůrná opatření, která mohou mít vliv na budoucí vzdělávání: 
 
 
 
 
Sourozenci v ZŠ Nasavrky:    ve třídách:   
                                                   
 
Zájem o kroužek anglického jazyka v 1. třídě:            ANO NE   
 
 
Potvrzuji správnost údajů a dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby pro účely přijímacího řízení 
zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Evropského nařízení ke  
GDPR; dále pak pro účely vedení povinné dokumentace školy dle zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon, v platném znění; vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření a 
orientačnímu testování přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte, vznikne-li důvodné 
podezření z požití této látky a možného ohrožení zdraví. 
 
 
 
 
V Nasavrkách dne:                                                                     …………………………………………………………… 
        podpis zákonného zástupce dítěte 
             
   


