
Základní škola a mateřská škola Olbramovice, okres Benešov, Olbramovice 4, 
Votice 259 01 

tel. 317 812 468, info@zsolbramovice.cz 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 
              Vyplní škola 
Ředitelka školy: 
Mgr. Věra Kutišová 
Základní škola a mateřská škola Olbramovice, okres Benešov 
 
Zákonný zástupce dítěte: 

Jméno a příjmení:__________________________________________ 

Adresa trvalého pobytu: _____________________________________________________________ 

Kontaktní adresa (pokud je jiná než adresa trvalého bydliště) ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Datová schránka: ______________ 

 
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 36, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní 
řád 

žádám o přijetí dítěte k povinné školní docházce do Základní školy a mateřské 

školy Olbramovice, okres Benešov ve školním roce 2022/2023 
 

jméno a příjmení ______________________________________ 

datum narození: ______________________________________ 

adresa trvalého pobytu: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Doplňující informace k žádosti: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče 
jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není 
způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude 
jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, 
má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. Zákonní zástupci prohlašují, že údaje, které uvedli v přihlášce, jsou 
pravdivé. 
Rodiče dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání bude vyřizovat rodič výše uvedený, který 
se zavazuje k informovanosti druhého rodiče. 
Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky. 
Byl jsem informován o tom, jak mohu pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky. 
Byl jsem informován o možnosti nahlížení do spisu, o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (zákon 500/2004 Sb., 
správní řád). 
Dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje ve smyslu 
ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů v platném znění. 

 
 

V Olbramovicích dne  _______________   podpisy zákonných zástupců dítěte 
________________________________ 

________________________________ 

Č.j.: 

Registr. č. žáka: 


