
Základní škola Vorlina Vlašim, příspěvková organizace   
U Vorliny 1500, 258 01 Vlašim         

Ředitel školy: Mgr. Petr Jíša 
 

Žádost o přijetí dítěte na ZŠ Vorlina Vlašim pro školní rok 2020/2021 
 

Podle ustanovení § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 

přihlašuji k zápisu k povinné školní docházce na zdejší škole 

Jméno a příjmení dítěte____________________________________________________________________  

Datum narození______________________________ Rodné číslo _________________________________ 

Místo narození_______________________________ Okres ______________________________________  

Státní občanství___________________ Cizinci pobyt trvalý / přechodný k datu_______________________ 

Trvalý pobyt ____________________________________________________________________________ 

Přechodné bydliště  ______________________________________________________________________ 
 

Údaje o předchozím vzdělávání žáka: (informace je zjišťována za účelem dalšího vzdělávání žáka) 

Navštěvuje MŠ  ANO/NE, kterou _________________________________________________________ 
 

OTEC ________________________________ Telefon _________________e-mail____________________  

Trvalý pobyt (pokud je odlišný)________________________________________________________________ 

Přechodné bydliště (pokud je odlišné)___________________________________________________________ 
 

MATKA ______________________________ Telefon _________________e-mail____________________  

Trvalý pobyt (pokud je odlišný)________________________________________________________________ 

Přechodné bydliště (pokud je odlišné)___________________________________________________________ 
 

Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání 
(s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat  
zákonný zástupce ________________________________________________________________________ 
 

Budu žádat o odklad povinné školní docházky ANO/NE. Budu žádat o přijetí do přípravné třídy ANO/NE. 
Po absolvování přípravné třídy se může zákonný zástupce rozhodnout, na kterou ZŠ podá v příštím školním roce žádost o přijetí 
dítěte do 1. ročníku.                 

Budu žádat o pobyt dítěte ve školní družině ANO/NE. Mám zájem o Hejného metodu matematiky ANO/NE 
Jedná se předběžný zájem. V obou případech bude následně nutné vyplnit závaznou přihlášku. 
 

 
Potvrzuji správnost zapsaných údajů.  podpis žadatele _____________________________________ 
 
Ve Vlašimi dne _____________ 2020   

 
Data jsou zpracována a evidována ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění 
a Evropského nařízení ke GDPR, pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona 
v platném znění, pokud není v textu uvedeno jinak. 
………………………………………………………………………………….………………………….…………………………………………………………… 
                        (údaje školy) 

Základní škola Vorlina Vlašim, příspěvková organizace  datum doručení: ………………………………… 

č.j.:                         /2020     spisová značka: Př-               /2020 

počet listů:  1      počet příloh:    


