
Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

obecného nařízení EU 679/2016 (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů 

 

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – Bilingvní třídy 
dle odst. 4 § 36 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání 

ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Dítě (vyplní zákonný zástupce): 

Jméno a příjmení (dítěte): ……………………………Datum narození:………………………… 

Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………………. 

 

 

2. Ředitel školy: 

Jméno a příjmení: Mgr. Michal Pernecký 

Škola: Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ostrava, 

           Ostrčilova 10, příspěvková organizace 

 

Žádám o přijetí dítěte ……………………………………………………k povinné školní 

docházce do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ostrava,  

Ostrčilova 10, příspěvková organizace ve školním roce 2020/2021 

 

Doplňující informace k žádosti: 

Pořadové číslo u zápisu:…………………………………………………………………………… 

Státní občanství dítěte: …………………………Spádová základní škola1: ……………………… 

Odklad školní docházky:  ANO2 /NE  

Jméno a příjmení zákonného zástupce (matky): …………………………………………………. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce (otce):…………………………………………………… 

Tel. kontakt na zákonného zástupce:3 ……………………………………………………………. 

Email na zákonného zástupce4:…………………………………………………………….……… 

ID datové schránky fyzické osoby zákonného zástupce: ………………………………………… 

Sourozenec v MŠ/ZŠ Ostrčilova: ANO5/ NE  ……………………………………………………. 

V případě nepřijetí do bilingvní třídy mám zájem o běžnou třídu ZŠ. ANO / NE  

 

                                                 
1 Spádová škola = škola, do které dítě spadá dle místa trvalého pobytu 
2 ANO, v případě, že dítě mělo v loňském školním roce odklad  
3 Vyplněním tohoto údaje souhlasím s jeho zpracováním s ohledem na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

(dále GDPR) pro výše uvedenou základní školou. 
4 Vyplněním tohoto údaje souhlasím s jeho zpracováním s ohledem na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

(dále GDPR) pro výše uvedenou základní školou. 
5 Pokud zvolíte ANO, prosíme o doplnění jména sourozence a třídu, do které chodí 

Ela Ostrčilová 1.2.2014

30. dubna 10, Moravská Ostrava, 702 00

Ely Ostrčilové

ČR ZŠ  a MŠ Ostrčilova

Petra Ostrčilová

Petr Ostrčil

724 111 111

ostrcilovi@hotmail.com

-
Josef Ostrčil, 2.A

vyplní škola 



Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

obecného nařízení EU 679/2016 (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů 

 

 

 

Souhlasím, že jsem byl/a seznámen/a se směrnicí ředitele školy k zápisu do 1. třídy základní 

školy, s pořadovým číslem svého dítěte, s možností odkladu školní docházky. Byl jsem 

informován o tom, jak mohu svému dítěti pomoci s jeho rozvojem do doby zahájení povinné 

školní docházky. Souhlasím se školním vzdělávacím plánem školy.  

Stvrzuji svým podpisem, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte. 

 

V Ostravě dne ………………………   ………………………………….. 

                         Podpis zákonného zástupce 

23.3.2020

Dokumenty jsou volně stažitelné na webu školy .

vrablova
Zvýraznění


