
Základní škola U Kostela Moravská Třebová 

 

Zákonný zástupce žadatele: 

- jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte: ………………………………………………. 

- místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………. 

- adresa pro doručování písemností:…………………………………………………………. 

- telefonní číslo: ………………………………………………………………………………. 

- ID datové schránky: ……………………………………………………………………….. 

 

Správní orgán, jemuž je žádost doručována:  

Základní škola U Kostela Moravská Třebová 

Sídlo: Kostelní nám. 21/2, Město, 571 01 Moravská Třebová 

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

 

Podle ustanovení § 36, odstavce 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 do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola U Kostela 

Moravská Třebová od školního roku 2022/2023 na budovu      □ Kostelní náměstí  □ Čs. armády 

 

 

jméno dítěte ________________________________________ datum narození____________________________ 

 

trvalé bydliště (popř. jiná adresa pro doručování) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Další informace: (údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy – o speciálních vzdělávacích 

potřebách dítěte, o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání):  
 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání (přestupu do jiné základní školy, 

s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat zákonný zástupce (jméno a příjmení): 

 

 

 
Prohlášení zákonného zástupce: 

 

1. Byl/a jsem informován/a o možnosti udělení odkladu povinné školní docházky a povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a o 
možných způsobech jejího plnění. 

2. Byl/a jsem informován/a o vyučovacím jazyku této školy, kterým je jazyk český. 

3. Byl/a jsem informován/a o tom, jak můžu do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. 
4. Byl/a jsem informován/a o výuce anglického jazyka od 1. ročníku, který je součástí ŠVP, v rozsahu 1 hodiny týdně 

5. Byl/a jsem informován/a o tom, že Základní škola U Kostela Moravská Třebová je správcem osobních údajů. 

 
 

 

 
 

V Moravské Třebové dne   

 
                                                                                                                                      podpis zákonného zástupce žadatele 

 

 

 


