
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
ЗАЯВА ПРО ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (ZŠ) 

 

Відп овідно до положе нь §34 Зако ну № 561/200 4 Зб. п ро дошкільну, п очаткову, сере дню, вищу пр офе сійну та і ншу освіту (Закон п ро шко лу) зі змі нам и, п одаю заяву п ро зарахува ння дит ини до п очатк ової освіт и з 20 22/2023 навчал ьн ого р оку до п очат ков ої шко ли , діяльні сть якої во на зді йснює. : 
Podle ustanovení §34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) ve znění pozdějších předpisů žádám o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 do základní školy, 
jejíž činnost vykonává: 
Відповідно до положень ст. 34 Закону № 561/2004 Зб. (Про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту - 
“Закон про школу”) у чинній редакції, подаю заяву про зарахування дитини з 2022/2023 навчального року до початкової 
школи, діяльність якої здійснює: 

 

lNázev ZŠ 

  ol o Назва початкової школи (ZŠ)  

 

Dítě - účastník řízení  Дитина – учасник провадження 

 

Jméno a příjmení:  
Ім'я та прізвище: 

 
 

Datum narození: 
Дата народження:  

 

Pohlaví*:  
Стать*: 

 
 

Místo trvalého pobytu/místo pobytu u cizinců: 
Місце постійного проживання /в іноземців - місце проживання: 

 

 

Skutečné místo pobytu **: 
Фактичне місце проживання **: 

 
 

* Nepovinný údaj, jehož vyplněním souhlasí zákonný zástupce s jeho zpracováním pouze pro účel zefektivnění administrativy. 
* Необов'язкові дані,  вказавши їх, законний представник дає згоду на  обробку цих даних лише для забезпечення адміністрування.  

**Nepovinný údaj. Vyplňte adresu v případě, že se liší od místa trvalého pobytu. 
** Необов'язкові дані. Заповніть адресу, якщо вона відрізняється від місця постійного проживання.  

 

Zákonný zástupce Законний представник 
 

Jméno a příjmení:  
Ім'я та прізвище: 

 
 

Datum narození*:  
Дата народження * :  

 

Místo trvalého pobytu:  
Місце постійного проживання: 

 
 

Adresa pro doručování písemností: 
Адреса для надсилання кореспонденції: 

 
 

Telefonní kontakt:  
Контактний телефон: 

 Datová schránka: 
Ел. скринька даних: 

 
 

E-mailová adresa**:  
Адреса електронної пошти **: 

 
 

* Vyžadováno pro identifikaci. 
* Необхідно для ідентифікації. 
** Nepovinný údaj, jehož vyplněním souhlasí zákonný zástupce s jeho zpracováním pouze pro účel zefektivnění komunikace mezi školou a zákonným 
zástupcem v době přijímacího řízení. 
** Необов’язкова інформація, вказавши її, законний представник дає згоду на  обробку цих даних лише для забезпечення  спілкування між 
школою та законним представником під час процедури зарахування.  

 

Preference ZŠ v případě přijetí  Пріорітет початкових шкіл у разі прийняття  

 

Pokud podáváte více žádostí, uveďte Vámi preferovanou školu/detašované pracoviště. Preference škol na všech Vámi podávaných žádostech musí být 
vždy stejná. 
Якщо ви подаєте декілька заяв, будь ласка, вкажіть бажану школу / філію. Пріорітет (порядок) шкіл у всіх Вами поданих заявах мусить бути 
однаковими. 

 

Preferovaná škola č. 1   Пріорітетна (бажана) школа № 1 

 

Preferovaná škola č. 2   Пріорітетна (бажана) школа № 2 

 

Poučení: Роз'яснення: 

 



 
 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že touto žádostí bylo ve smyslu §44, odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád zahájeno 
správní řízení ve výše uvedené věci. 
Dále jsem byl(a) poučen (a) o tom, že: 
1) dle §36, odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, 
2) dle §36 odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je 
doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, a z něhož je patrná i podoba, 3) dle 
§38 odst. 1 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. K podkladům pro rozhodnutí se můžete vyjádřit do 7 dnů od podání žádosti po 
předchozí telefonické dohodě s ředitelkou/ředitelem školy. Zpracování a evidence osobních údajů: Název školy postupuje v souladu s požadavky 
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679. 
Своїм підписом підтверджую, що мене проінформували, що на підставі моєї заяви розпочато адміністративне провадження у 
вищезазначеній справі відповідно до ч. 1 ст. 44 Закону № 500/2004 Зб.  

Мені  також пояснено, що: 

1) згідно з ч. 3 ст.  36 Адміністративного кодексу учасникам провадження має бути надана можливість вказати своє ставлення до 
матеріалів, на підставі яких буде  ухвалено рішення,  

 2) згідно з ч. 4 ст. 36  Адміністративного кодексу учасник або його представник повинен на прохання відповідальної посадової особи показати своє 

посвідчення особи, що є публічним документом, в якому зазначено ім'я, прізвище, дата народження, місце постійного проживання та фото особи 3) гідно з ч. 1 
ст. 38 учасники та їх представники мають право ознайомитися з матеріалами справи. Своє ставлення до матеріалів, на підставі яких буде ухвалено 

рішення, можна повідомити протягом 7 днів з моменту подання заяви за попередньою телефонною домовленістю з директором школи. Обробка та 
реєстрація персональних даних: Початкова школа та дитячий садок ім. Ярослава Сейферта, Прага 3, вул. Влкова 31/800 діє відповідно до вимог 

Регламенту № 2016/679 Європейського Парламенту та Ради ЄС. 

 

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné. 
Я підтверджую, що вся інформація, подана в моїй заяві, є точною, правдивою та повною. 

 

 
V 
М. 

 
Dne *  
Дата*   

 
Podpis zákonného zástupce: 
Підпис законного представника: 

*uveďte den zápisu určený pro daný rok základní školou 
*вказати дату запису дітей (“zápis“), призначену початковою школою на цей рік  

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE - nepovinný údaj (Informace, jejichž poskytnutím usnadníte škole zefektivnit proces zápisu a sestavení 
nových třídních kolektivů, záleží na vás, zda vyplníte předem nebo až v případě přijetí dítěte do ZŠ) 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ – необов'язкові дані (інформація, яка полегшить школі процес зарахування та створення нових 
класів, тому вирішувати вам, чи заповните ви її заздалегідь, чи лише після вступу до школи)  

 

Ze které mateřské školy dítě přichází: 
Який дитячий садок відвідувала дитина:  

 

Sourozenci ve škole – jméno, třída: 
Брати і сестри в цій школі - ім'я, клас:  

 

Nárok dítěte na pedagogickou podporu (asistent, pomůcky atd.): 
Чи визнано дитині право  на педагогічну підтримку (асистент, допоміжні засоби тощо):  

 

Poznámky: 
Примітки: 

 

 
 

Informace školy: 
Інформація школи: 

 

Registrační číslo: 
Реєстраційний 
номер: 

 
 

Počet listů: 
Кількість сторінок: 

 Počet příloh: 
Кількість додатків: 

 
 


