
Základní škola a Mateřská škola Luka nad Jihlavou, příspěvková organizace 

Školní 177, 588 22 Luka nad Jihlavou 

tel. 567 219 230 

e-mail: skola@zsluka.net 

 
Základní škola a Mateřská škola Luka nad Jihlavou, příspěvková organizace, Školní 177, 588 22 Luka nad Jihlavou zpracovává osobní údaje v 

souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 

Č. j.: 

 

 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ  
pro školní rok 20…/20… 

(podle § 36 školského zákona v souladu s § 45 správního řádu) 
 

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE (matka nebo otec dle rodného listu nebo zákonný zástupce rozhodnutím soudu)  

Příjmení, jméno, titul: …………………………………………………………………………………………… 

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

Adresa pro doručování písemností (není-li shodná s místem trvalého pobytu): 

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

Ověření: druh dokladu ……………………………… ID datové schránky: …………………………………..…. 

 

Příjmení, jméno, titul: …………………………………………………………………………………………… 

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

Adresa pro doručování písemností (není-li shodná s místem trvalého pobytu): 

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

Ověření: druh dokladu ……………………………… ID datové schránky: ………………………………….….. 

 
 

 

 

ŽÁDAJÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE do 1. ročníku  

Příjmení, jméno: ……………………………………………………………………………………………….… 

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

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

Adresa pro doručování písemností (není-li shodná s místem trvalého pobytu): 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Ve smyslu § 36 zákona 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu 
řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníkům bude před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká 
žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Lhůta pro podávání 
důkazů, návrhů a vyjádření činí 5 pracovních dnů od data zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u 
každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním seznamu se považují 
rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (ve smyslu § 183 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). 

 

Datum ……………………………     ………………………………......................

            podpis zákonných zástupců dítěte 


