
• Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 

správního řádu). 

• S uvedenými údaji bude škola nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

• Informace o zpracování osobních údajů naleznete na http://zsmistrice.cz/informace-o-zpracovani/ 

• Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinní 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 zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti 

dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. 

 
 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ ŽÁKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

podle ustanovení § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTŘICE, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

          ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽADATELE: 

 Matka Otec 

Příjmení   
Jméno   
 
Trvalé bydliště 

  

Případně jiná adresa pro 
doručení 

  

Telefon   
e-mailová adresa   
ID (pokud je zřízeno)   

 

          DÍTĚ – ŽADATEL: 

Jméno, příjmení  

Datum narození  

Místo narození  
 
Trvalé bydliště 

 

Jiná adresa pro 
doručení  

 

Zákonní zástupci společně projednali zápis svého dítěte a žádají o přijetí do 1. ročníku Základní školy Mistřice, okres 

Uherské Hradiště, příspěvkové organizace od školního roku 2022/2023. 

Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání (přestupu do jiné 

základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat zákonný zástupce: 

 

Jméno a příjmení:________________________________________________________________________ 

 

Podpis zákonných zástupců:   1. ………………………………              2. ………………………………………. 

Dne ……………………………………….       Převzala ……………………………………….. 

  


