
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská 2447
příspěvková organizace

Ukrajinská 2447, 272 01  Kladno
IČO: 708 60 815

Jméno zapisovatele před třídou: Kontrolu údajů ve třídě provedl:

Žádám o přijetí ………………….……………………………………………………….k povinné školní docházce do Základní 
školy a Mateřské školy Kladno, Ukrajinská 2447, 272 01 Kladno, ve školním roce 2023/2024.

1. Zákonní zástupci dítěte:

Jméno a příjmení

Datum narození

Telefon

e-mail

Doručovací adresa

2. Ředitelka školy:
Jméno a příjmení: Mgr. Blanka Chvojková
Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská 2447, Kladno, 272 01

ÚDAJE O PŘIJÍMANÉM ŽÁKOVI

Navštěvova/la MŠ při ZŠ (Na Růžovém poli, Bulharská 2331): ano ne Preferuji 

Navštěvova/la jinou MŠ: ano ne ZŠ Ukrajinská 

Kolik roků navštěvoval/la MŠ: ……………………….

Zájem o ŠD: ano ne

Doplňující informace k žádosti: kterou:

ne

Sourozenec ve škole:     jméno:…………………………...………………..…… třída: …………………………….

Loňský odklad: ano - název školy, která odklad vystavila:…..…………..……………….…...…………………………….
ne

Žádost o odklad ano ne

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PŘERUŠENO OD……………………………………………………….DO……….….………………………………………

………………………………………………………………….
podpis zákonného zástupce dítěte 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Jméno: Příjmení:

Datum narození: Pojišťovna:

Místo narození: ID schránka:

Adresa trvalého bydliště:

Trvalé bydliště

matka otec

Spádová oblast bydliště                                        ano

Ano / Ne

Preferuji jinou školu:



Speciální vzdělávací potřeby 
 
Pokud u žáka byly diagnostikovány poradenským zařízením speciální vzdělávací potřeby, 
jsou zákonní zástupci žáka povinni o této skutečnosti školu informovat. 
 
Bylo v posledních dvou letech vyšetřeno Vaše dítě v PPP nebo SPC?       ANO              NE 
 
 
Možnost odkladu PŠD 
 
Zákonný zástupce byl informován o možnosti odkladu povinné školní docházky bez ohledu 
na zralost dítěte.  
 
Před vydáním rozhodnutí je dána možnost zákonnému zástupci dítěte vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí, a to 3. 5. 2023 od 13 do 16 hodin a 4. 5. 2023 od 12 do 16 hodin. 
 
Poučení: 
Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V rámci správního řízení jsou osobní údaje dítěte 
poskytnuty zřizovateli příspěvkové organizace za účelem zpracování zápisů do základní školy 
v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte. Zřizovatel 
příspěvkové organizace osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahájení školní docházky. 
 
 
ID schránky: 
 
Přeji si zasílat poštu do datové schránky:                        ANO                          NE 
 
 
 
 
V Kladně dne: ………………  
 
 
Podpis zákonného  zástupce dítěte: ……………………………….. 


	List1

