Základní škola JINOTAJ Zlín, s.r.o.
IČO 08406910
Vavrečkova 5333
760 01 Zlín

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Správní orgán (škola)
Základní škola JINOTAJ Zlín, s.r.o.
Vavrečkova 5333
760 01
IČ: 08406910
Mgr. Hana Lavičková, Ph.D., ředitelka školy

Žadatel (zákonný zástupce dítěte)
Jméno a příjmení:____________________________________________________________________
Datum narození: ____________________________________________________________________
Trvalé bydliště:______________________________________________________________________
Adresa pro doručování:_______________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________________

Účastník řízení (dítě)
Jméno a příjmení dítěte:______________________________________________________________
Datum a místo narození:______________________________________________________________
Trvalé bydliště:______________________________________________________________________

Žádám o přijetí našeho dítěte k povinné školní docházce do
Základní školy JINOTAJ Zlín, s.r.o.
od 1. 9. 2022 do 1. ročníku.

Základní škola JINOTAJ Zlín, s.r.o. je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých
osobních údajů naleznete na www.skolajinotaj.cz.
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Základní škola JINOTAJ Zlín, s.r.o.
IČO 08406910
Vavrečkova 5333
760 01 Zlín

Se všemi podmínkami přijetí do základní školy jsem byl/a seznámen/a. Prohlašuji, že údaje, které
jsem uvedl/a v žádosti, jsou úplné a pravdivé. Tímto potvrzuji správnost a úplnost uvedených údajů.

Prohlašuji, že žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání byla projednána oběma zákonnými
zástupci, kteří vyslovují svůj souhlas se zápisem svého dítěte do Základní školy JINOTAJ Zlín, s.r.o. a
podepisují tuto žádost.1

Ve Zlíně dne _______________________________

Podpis zákonného zástupce____________________________________________________________

Přílohy žádosti:

Příloha 1 - Přidělení registračního čísla (přiřazeno u zápisu dle pořadí)
Příloha 2 - Dotazník
Doplňující informace k žádosti (pokud jsou uvedeny v kritériích školy, jsou potřebné k posouzení) jsou
uvedeny v přiloženém dotazníku.

1

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 povinni 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.
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