
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v přípravné třídě 
 souladu s § 34, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 

Jméno a příjmení dítěte: ..…………………………………………………………………………………………………………… 

Datum a místo narození: ….……………………………………………………………………….................................... 

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

1. Zákonný zástupce dítěte:

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

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

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

Adresa pro doručování písemností:…………………………………………………………….................................... 
Není-li shodná s adresou trvalého pobytu. 

Telefon:………………………………………Email:……………………………………………………………………………………..… 

2. Zákonný zástupce dítěte:

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

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

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

Adresa pro doručování písemností:…………………………………………………………….................................... 
Není-li shodná s adresou trvalého pobytu. 

Telefon:………………………………………Email:……………………………………………………………………………………..… 

Povinné přílohy: 

1) Kladné vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

Žádám/e  o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v přípravné třídě při Základní škole, Česká Lípa, 28. 
října 2733, přísp. org.,
a to od______________________________________________.

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

Podpis 1. zákonného zástupce          podpis 2. zákonného zástupce 

V České Lípě, dne : _____________________ 



POUČENÍ: 

Jako účastník řízení máte práva a povinnosti vyplývající dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů. 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – vyberte jednu ze tří možností, ostatní škrtněte 

A) Zákonní zástupci se dohodli, že pro účely správního řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu

vzdělávání bude dítě zastupovat:

otec/matka/:____________________________________________ 

Tento zákonný zástupce bude druhého informovat o zahájení, průběhu a výsledcích správního řízení. 

B) Zákonný zástupce podávající žádost nemůže sám informovat druhého zákonného zástupce ani uvést jeho

kontaktní údaje.

C) Dítě má pouze jednoho zákonného zástupce.

V České Lípě, dne:______________________ _______________________________ 

 podpis zákonného zástupce 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zpracování osobních údajů 
Osobní údaje, které škole o vašem dítěti sdělujete na základě školského zákona (jméno, datum narození, bydliště, kontakt na vás) 
škola dále zpracovává k následujícím účelům: vedení zdravotnické dokumentace (alergie, specifická omezení apod. - všechny 
uvedené osobní údaje), vedení dokumentace pro účely naplňování specifických vzdělávacích potřeb (jméno, datum narození), pro 
pořádání mimoškolních akcí – výlety, OSV, soutěže, úrazové pojištění žáků a jiné účely související s běžným chodem školy (jméno, 
datum narození). Osobní údaje rovněž poskytujeme záchranné službě, která vaše dítě odveze ze školy v případě úrazu nebo akutního 
onemocnění (všechny uvedené osobní údaje + údaje o zdravotní pojišťovně dítěte.)  
Souhlasím s tím, že bude škola dále zpracovávat osobní údaje mého dítěte (jméno, příjmení, datum narození, kontakt na vás – vždy 
v rozsahu uvedeném výše) po celou dobu docházky mého dítěte do Základní školy, Česká Lípa, 28. října 2733. příspěvkové org., a to 
pouze k účelům výše popsaným. 

Souhlasím – nesouhlasím (souhlasy poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou s tím, že každý mohu kdykoliv odvolat) 

Fotky/ video 
Škola pořizuje fotografie nebo zaznamenává na video průběh některých školních akcí (sportovní, kulturní, projekty). Tento materiál 
škola následně používá k prezentaci školy nebo k výrobě školního kalendáře apod. Jsou rovněž zveřejňovány na webových stránkách 
školy. Zveřejňované fotografie jsou pečlivě vybírány a nejsou spojovány s dalšími osobními daty vašeho dítěte. V případě vašeho 
nesouhlasu nebudou fotografie vašeho dítěte zveřejňovány. 
Souhlasím s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., „o ochraně osobních údajů“, v platném znění, může škola používat 
fotografie mého dítěte k výše uvedeným účelům. 

Souhlasím – nesouhlasím (souhlasy poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou s tím, že každý mohu kdykoliv odvolat) 

______________________________________ 
podpis zákonného zástupce 


