
ŽÁDOST O PŘIJETÍ  K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 

registrační číslo dítěte………………. 

 
Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání  

do Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické Choustníkovo Hradiště 161 

zřízené dle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) bude vyřizovat: 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE – ŽADATEL: 

 

jméno, příjmení _______________________________________________________ 

 

místo pobytu, popř. jinou adresu pro doručování______________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

telefonní kontakt_____________________________ 

 

e-mailová adresa___________________________________Datová schránka___________ 

 

Správní orgán, jemuž je žádost doručována:  

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. 

 

Podle ustanovení § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) žádám o přijetí 

k základnímu vzdělávání  v Základní škole logopedické a Mateřské škole logopedické 

Choustníkovo Hradiště 161, ve školním roce 2022/2023 

 

Jméno a příjmení dítěte ……………………………………………………………….. 

datum narození ………………….. 

místo trvalého pobytu …………………………………………………………………. 

Souhlasím s motivační částí zápisu (neformální aktivity, při kterých pedagog orientačně 

zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností dítěte). 

Byl(a) jsem poučen(a) o možnosti odkladu povinné školní docházky.  

Přílohou žádosti je 

a) písemné vyhotovení poučení obsahující informace dle § 21 odst. 1 vyhl. 27/2016 Sb.  

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

b) doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole zřízené podle  

§ 16 odst. 9 zákona. 

 

V ______________________________________________ dne _________________ 

 

 

podpis zákonného zástupce_______________________________________________ 

 

 

  



 

Příloha k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání 

 
Potvrzuji, že jsem byl/a informován/a o: 

 

a) organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se stávajícím vzděláváním a souvisejících 

organizačních změnách, 

 

b) struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně 

pedagogické péče, 

 

c) možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro 

vzdělávání žáka, 

 

d) dopadech vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 

odst. 9 zákona na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka a 

 

e) možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění. 

 

Uvedeným informacím rozumím. 

 
 

 

V ______________________________________________ dne _________________ 

 

 

podpis zákonného zástupce_______________________________________________ 

 

 

 

 
 


