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ŽÁDOST  O  PŘIJETÍ  K  ZÁKLADNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 

Žadatel (zákonný zástupce dítěte): 
 

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

Místo trvalého pobytu, popřípadě jiná vhodná adresa pro doručování  
 

....………………………………………………………………………………………………...………………………………………… 
Kontakt na zákonného zástupce (e-mail / telefon) 
 

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

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

 
přihlašuji jako zákonný zástupce k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 

2020/2021 
 na základní škole: 

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1 
 
Jméno dítěte (účastník řízení)…………………………………………………………...………………………………….  
 
Datum narození…………………………………………………………………………………..………………………………… 
 
Trvalý pobyt……………………………………………………………………………………...…………………………………… 

Další informace související s přijetím dítěte: 

Sourozenec v ZŠ Dolákova (jméno, třída): ……………………………………………………………………… 

Dítě po odkladu (zaškrtněte): Ano (jaká ZŠ): ………………………………………….………………………   Ne 
 
Vámi  poskytnuté údaje budou zpracovávány za  účelem plnění povinností  vyp lýva j ících  ze zák ona č. 561/2004 S b .,  o  
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dá le 
jen „školský zákon“), a jeho prováděcích předpisů, zejména za účelem vedení dokumentace školy a  plnění povinností  šk oly 
v souladu s § 16 školského zákona. Rozsah zpracovávaných osobních údajů vyplývá z § 28 školského zákona.  Os obn í ú daje 

budou zpracovávány po dobu plnění školní docházky v ZŠ a  MŠ, Praha 8, Dolákova 1. Údaje b ud ou zp racová vány p o uze 
školou jako správcem osobních údajů a bez souhlasu zákonných zástupců nebudou dále předávány. Su bjek t ú dajů, resp . 
jeho zákonný zástupce má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu  o sobn ích  ú dajů, jak ož  i  o  d a lš í p ráva  

s tanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  o změně některých  záko nů, ve  zn ění  p o zd ějš ích 
předpisů.  

 
Dalš í informace o zpracování svých osobních údajů na leznete na  http://dolakova.cz/wpskola/wp -
content/uploads/2018/05/Privacy-policy_zakonni-zastupci-DOL.pdf 

 
Zákonný zástupce prohlašuje, že údaje, které uvedl v žádosti o přijetí, jsou pravdivé. 

 
 

V…………………dne………………………..          Podpis zákonného zástupce:…………………………………… 
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