Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od
školního roku 2017/2018
Tímto žádám o přijetí svého dítěte do 1. ročníku Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy
Písek, Tylova 2391 podle ustanovení § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dávám svůj souhlas k tomu,
aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve
smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č.
133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění.

A) Údaje o zákonných zástupcích dítěte:
OTEC: příjmení, jméno, titul:
Adresa trvalého bydliště, PSČ:
Adresa pro doručování písemností
(pokud se liší od místa trvalého bydliště):

e-mail:

tel.:

MATKA: příjmení, jméno, titul:
Adresa trvalého bydliště, PSČ:
Adresa pro doručování písemností
(pokud se liší od místa trvalého bydliště):

e-mail:

tel.:

Údaje obou zákonných zástupců musejí být uvedeny v každém případě.
§865 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, určuje, že rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Má ji
každý rodič, ledaže jí byl zbaven. Podle důvodové zprávy k tomuto zákonu povinnosti a práva rodičů vůči dítěti náležejí oběma rodičům zásadně
stejně, ve stejném rozsahu. Není významné, že konkrétní podoba výkonu rodičovské odpovědnosti může být u obou rodičů rozličná. I rodič, který
nemá dítě ve své výlučné péči, má i tak především právo na informace.

B) Údaje o zákonných zástupcích dítěte (pokud jimi nejsou otec nebo matka):
příjmení, jméno, titul:

Adresa trvalého bydliště, PSČ:
Adresa pro doručování písemností
(pokud se liší od místa trvalého bydliště):

e-mail:

tel.:

C) Údaje o dítěti
Příjmení a jméno dítěte:
Datum narození:

Rodné číslo:
Místo a země narození:

Adresa trvalého bydliště dítěte:

bude ověřováno na místě dle výpisu údajů z registru obyvatel, který škola obdrží
od zřizovatele, doporučujeme ověřit v registru včas zanesení případných změn nebo doložit aktuálním potvrzením

Státní občanství:

Kód zdravotní pojišťovny:

Ošetřující lékař:

D) Sourozenci dítěte v ZŠ J. K. Tyla ve školním roce 2016/2017 příjmení, jméno, třída

E) Další informace:
údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy: o speciálních
vzdělávacích potřebách dítěte, o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít
vliv na průběh vzdělávání; tyto další informace nemají vliv na rozhodnutí ředitele o přijetí/nepřijetí, s výjimkou
nespádového žáka, pokud by bylo zřejmé, že jeho přijetím by byl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými
opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Mateřská škola,
ze které dítě přichází (adresa):
Druh zápisu (vyznačte zaškrtnutím):
V řádném termínu
Po odkladu

Předčasný

Rodiče žádají o odklad

Údaje důležité pro spolupráci rodiny se školou a úspěšnou práci dítěte ve škole, například: zvláštní schopnosti,
dovednosti, které dítě projevilo před vstupem do školy (čtení, umělecké sklony, matematické vlohy), které je možné
při vzdělání zohlednit.

Počet příloh:
např. doporučení školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa, příp. další s
ohledem na individuální případ – soudní rozhodnutí apod.

V______________ dne ________________________

podpisy zákonných zástupců:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
§ 876
(1) Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě.
(2) Hrozí-li při rozhodování o záležitosti dítěte nebezpečí z prodlení, může jeden z rodičů rozhodnout nebo dát přivolení sám; je ale povinen
neprodleně sdělit druhému rodiči, jaký je stav věcí.
(3) Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.
§ 877
(1) Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i
tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče.
(2) Za významnou záležitost se považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo
pracovního uplatnění dítěte.

