
Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace 

Kosmonautů 2218/13, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

Zřizovatel SMO - Úřad městského obvodu Ostrava – Jih 

Příloha č. 4 směrnice č. 26    

URČENO ZŠ, pro zákonné zástupce 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

reg. č.       / 

v Základní škole a mateřské škole Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizaci  
od školního roku 2018/2019 v souladu s § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………….. 

Adresa trvalého pobytu 
(popř. jiná adresa pro doručování): ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*telefon: ……………………………………………….. *e-mail: ………………………………………………………………………..… 

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

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

Adresa trvalého pobytu 
(popř. jiná adresa pro doručování): ………..………………………………………………………………………………...…………………………………… 

Souhlasím s provedením „motivační části“ zápisu (§ 3a odst. 3 vyhlášky 48/2005 Sb.): ANO   /   NE 

Byl/a jsem informován/a o možnosti odkladu školní docházky (§ 37 zákona 561/2004 Sb.):  ANO   /   NE 

Byl/a jsem informován/a o tom, jak mohu do zahájení povinné školní docházky pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji 
(§ 3a odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

ANO   /   NE 

Výše uvedené osobní údaje o Vás a Vašem dítěti (žákovi naší školy) zpracovává ZŠ naší organizace pro evidenci žáků ZŠ. 
Ke zpracování není nutný Váš souhlas, neboť toto zpracování je ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nakládání s osobními údaji 
a jejich ochrana se řídí Směrnicí o ochraně osobních údajů (k dispozici u vedení školy). Údaje budou zpracovány po dobu 
docházky Vašeho dítěte do ZŠ a po skončení docházky budou dále archivovány a skartovány v souladu s právními 
předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení školy). 

V Ostravě – Zábřehu dne     ………………………………………  ………………………………………………………….. 
      podpis zákonného zástupce  

Počet příloh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

* uveďte prosím pro snazší a rychlejší komunikaci pro případ potřeby


