
     Základní škola a Mateřská škola Chotíkov 
   Chotíkov 173, 330 17 

             Tel.: +420 377 821 580  
             e-mail: skola@zs-chotikov.cz 

 

     
Kód žáka:_________________                                                   Spisová značka: ______________________ 
 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
 
Zákonný zástupce dítěte (žadatel): 
 
Jméno, příjmení, titul:   _______________________________________________________________ 

Datum narození:         _______________________________________________________________ 

Trvalý pobyt:  _______________________________________________________________ 

Adresa pro doručování písemností: _____________________________________________________ 

Kontaktní telefon, e-mail: _____________________________________________________________ 

 
Ředitelka ZŠ (statutární zástupce): Mgr. Gabriela Budínská 
 
Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace (správní orgán) 
Chotíkov 173 
330 17 Chotíkov 
 
 
Žádám vedení výše uvedené ZŠ o přijetí dítěte (účastníka řízení) 
 
Jméno, příjmení: ____________________________________________________________________ 
 
Datum narození: ____________________________________________________________________  
 
místo trvalého pobytu: _______________________________________________________________  
 
 
k povinné školní docházce do ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace ve školním roce 2022-2023 

 
 
Doplňující informace k žádosti (pokud jsou uvedeny v kritériích školy, jsou potřebné k posouzení)1: 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________  
 
 
ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace, je správcem osobních údajů. Informace o zpracování 
předaných osobních údajů naleznete na: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/docs   
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     Základní škola a Mateřská škola Chotíkov 
   Chotíkov 173, 330 17 

             Tel.: +420 377 821 580  
             e-mail: skola@zs-chotikov.cz 

 

     
Se všemi podmínkami přijetí do základní školy jsem byl/a seznámen/a. Prohlašuji, že údaje, které jsem 
uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.  
 
 
V Chotíkově dne: _______________________  
 
 
Podpis zákonného zástupce dítěte: ______________________________  
 
 
 
1 Např. spádová škola, starší sourozenec, blízkost školy od bydliště… 
 
 
Zákonné zástupce upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, mají zákonní zástupci právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým 
není právně způsobilé. Zákonní zástupci 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 ze zákonných zástupců jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s 
třetí stranou (školou). Jedná-li jeden ze zákonných zástupců v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě 
(škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého zákonného zástupce. 
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