
      
       Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice, Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice 
      Tel.: 585 389 343 

      mail: zsbohun@bohunovice.cz 
 

      IČO: 00849251                        MŠ: Přijato dne: ................................v………………….. hod., přidělené reg. číslo ………………………………. 

_________________________________________________________________________ 
 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Žadatel (dítě) 

 

Jméno ……………………………………………………………Příjmení ……………………………………… 

 

Bydliště ………………………………………………………… Datum narození ………………………………. 

 

Zastoupený (zákonný zástupce) 

 

Jméno a příjmení ………………………………………………. Bydliště ………………………………………. 

email:…………………………………………………………….tel.:……………………………………………. 

Jméno a příjmení ………………………………………………. Bydliště ………………………………………. 

email:…………………………………………………………….tel.:……………………………………………. 

 

Správní orgánu, jemuž je žádost doručována: Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice, Pod Lipami 210 Bohuňovice 78314, zastoupená 

Mgr. Jindřichem Daňkem, ředitelem školy 

 

Žádost 

 

Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 

žádám o přijetí mého dítěte ________________  ____           , datum narození _______________ 

k celodennímu předškolnímu vzdělávání k datu 1. 9. 2020. 
 
Sdělení: 

 Dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby pro účely přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje 

mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a Evropského nařízení ke 

GDPR.  

 Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, 

vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na 

této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje.  Byl jsem poučen o právech podle 

zákona č. 101/2000 Sb. a Evropského nařízení ke GDPR. 

 Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby pro účely přijímacího řízení zpracovávala a 

evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

v platném znění a Evropského nařízení ke GDPR.  

 Rodiče upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mají jako rodiče právo zastupovat dítě 

při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinni 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 zák. 

zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (tj. s naší školou).  

 Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě /škola/, tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého 

rodiče.  

 Zákon. zástupce svým vlastnoručním podpisem stvrzuje výše uvedenou skutečnost, že tomu tak skutečně je, a právně jedná v dané věci 

se souhlasem druhého z rodičů. 

 V případě, že by ve výše uvedené věci /přihlášení k předškolnímu vzdělávání/ vznikl vzájemný nesoulad zákonných zástupců – třetí 

strana, tj. škola nebude dle ust. § 32 NOZ přihlížet k projevu vůle žádného z nich, a tak rozhodne jedině soud na návrh rodiče – do doby, 

kdy v dané věci rozhodne soud, škola v žádném případě do rozhodnutí soudu nebude o přijetí či nepřijetí rozhodovat a správní řízení se 

ve věci přijetí formou usnesení v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. c) přeruší, popř.  dle ust. § 66 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správního 

řádu zastaví. 

V Bohuňovicích dne           podpis zákonného zástupce  

 
Přílohy u dítěte se zdravotním postižením: 

1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení 

2. Doporučení lékaře 

mailto:zsbohun@bohunovice.cz

