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

o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání 
ve znění pozdějších předpisů 

 
Jméno a příjmení (dítěte): ……………………………Datum narození:………………………… 
Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………………… 
 
Žádám o přijetí mého dítěte k povinné školní docházce do základní školy, jejíž činnost vykonává 
Základní škola a mateřská škola Ostrava,  
Ostrčilova 10, příspěvková organizace ve školním roce 2021/2022 
 
Doplňující informace k žádosti: 
Státní občanství dítěte: …………………………………………………………………………… 
Dítěti byl udělen odklad školní docházky ve školním roce 2020/2021: …………………………. 
Budeme žádat o odklad školní docházky ve školním roce 2021/2022:…………………………... 
Jméno a příjmení zákonného zástupce (matky): …………………………………………………. 
Jméno a příjmení zákonného zástupce (otce):……………………………………………………. 
Místo trvalého pobytu zákonných zástupců, popř. adresa pro doručování písemností (je-li odlišná 
od adresy místa trvalého pobytu):1 

 

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

Tel. kontakt na zákonného zástupce:2 ……………………………………………………………. 
Email na zákonného zástupce:3…………………………………………………………….……… 
ID datové schránky fyzické osoby zákonného zástupce:4………………………………………… 
Sourozenec v MŠ/ZŠ Ostrčilova:………………………………………………………………….. 
 
Rozhodnutí o přijetí: 
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, se oznamuje 
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem nejpozději do 30 dnů. 
Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy 
www.zsostrcilova.cz po dobu 30 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se 
vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.  
 
Rozhodnutí o nepřijetí: 
Bude zasíláno v písemné podobě. 
 
Výzva k nahlédnutí do spisu: 
V souladu s § 36 odst. 3 a § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, má zákonný zástupce účastníka řízení ještě před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí a právo nahlížet do spisu. 
Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 22. 4. 2021 
v době od 7.00 – 10.30 nebo 13.00 – 14.00. 
Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 
totožnosti. 
1) Povinný údaj 

2) Povinný údaj 

3) Nepovinný údaj  
4) Nepovinný údaj 

http://www.zsostrcilova.cz/
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Podrobnější informace o průběhu prvních dnů školního roku se dozvíte na třídních 
schůzkách pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků, termín bude upřesněn a zveřejněn 
na webových stránkách školy. 
 

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s informací ředitelky školy k zápisu do 1. třídy základní 
školy, s možností odkladu školní docházky. Byl jsem informován o tom, jak mohu svému dítěti 
pomoci s jeho rozvojem do doby zahájení povinné školní docházky.  
 
 
V Ostravě dne ……………………… ………………………………….. 

                  Podpis zákonného zástupce 

1) Povinný údaj 

2) Povinný údaj 

3) Nepovinný údaj  
4) Nepovinný údaj 


