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Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky 

pro školní rok 2020/2021 
(podle § 36 školského zákona v souladu s § 45 správního řádu) 

 

 
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE 

 
Příjmení, jméno, titul: ………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
Datum narození: ……….…..………   Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………….……….. 
 
E-mail: ..................................................................................................... Tel.: ................................................................................. 
 
Adresa pro doručování písemností (není-li shodná s místem trvalého pobytu): 
 
................................................................................................................................................................................................................... 

 
ŽÁDÁ O PŘIJETÍ DÍTĚTE do 1. ROČNÍKU 

 
     
Příjmení, jméno: ………………………..……………………………………………………………………………………………………. 
 
Rodné číslo: …………….………………………………….............   Datum narození ……………………………………………….  
 
Místo narození: ………………………………...…………………………………………………………………………………………….. 
 
Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………………...….. 
(případně místo pobytu na území České republiky) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mělo dítě povolený odklad školní docházky: ANO – NE (pokud ano, přiložte kopii rozhodnutí) 
 
Zákonný zástupce prohlašuje a podpisem této žádosti potvrzuje, že osobní údaje vyplněné/uvedené výše jsou 
pravdivé, přičemž podpisem této smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě přijetí dítěte do 1. 
ročníku je zákonný zástupce povinen předložit zástupci Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s.r.o. 
průkaz totožnosti a originál rodného listu svého dítěte k ověření osobních údajů. 
 
Dále dávám svůj souhlas Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s.r.o., k tomu, aby zpracovala a evidovala 
osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně data narození mého dítěte ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (Nařízení GDPR) a zákona číslo 133/2000Sb., a beru na vědomí, že nezbytnou 
podmínkou pro posouzení této žádosti je nezbytné uvedené osobní údaje zpracovávat. Beru na vědomí, že 
škola zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s Nařízením GDPR dle Zásad ochrany osobních údajů 
dostupných na www.smp-jm.cz, přičemž jsem byl poučen o svých právech, zejména využít svého práva na 
přístup, opravu, výmaz osobních údajů, včetně možnosti podat žádost o omezení zpracování osobních údajů, 
vznést námitku proti zpracování či podat stížnost na zpracování osobních údajů. 
 
Dále podpisem této žádosti potvrzuji, že jsem byl při zápisu dítěte do prvního ročníku školou informován, že 
jako zákonný zástupce dítěte mohu v době zápisu (od 16. 4. do 24. 4. 2020) požádat o odklad povinné školní 
docházky a tato skutečnost je mi rovněž známa z webové stránky https://www.smp-jm.cz/zapis, kde jsem si 
žádost o zápis stáhl. 
 
 
 
V …………..…...…………………  dne: …………..…………….              ………..…………………………….………………… 
                                               podpis zákonného zástupce dítěte 
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