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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Заява про зарахування дитини до початкової школи 

od školního roku 2023/2024 

 
 

Správní orgán (škola) 

Základní škola a mateřská škola Rybitví 
Školní 143, 533 54 Rybitví 
Mgr. Eva Pipková, ředitelka školy 
 

Žadatel (zákonný zástupce dítěte/ Законний представник дитини) 

jméno a příjmení/ Ім’я та прізвище: ____________________________________________________ 

datum narození/ Дата народження: ____________________________________________________ 

trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання / у іноземця місце проживання  

__________________________________________________________________________________ 

telefon (nepovinný údaj1): / Контактний телефон (необов’язкові дані): _______________________ 

e-mail (nepovinný údaj)/ Електронна пошта (необов’язкові дані2):  

__________________________________________________________________________________ 

jiná adresa pro doručování3):/Адреса для надсилання пошти/якщо відрізняється від місця 

постійного проживання/проживання 

__________________________________________________________________________________ 

 

Účastník řízení (dítě/ дитини) 

jméno a příjmení dítěte/ Ім'я та прізвище дитини:_________________________________________ 

datum narození dítěte/ Дата народження дитини: ________________________________________ 

trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання /у іноземця місце проживання: 

__________________________________________________________________________________ 

 

                                                 
1 Uveďte prosím telefon v případě potřeby kontaktováni. 
2 Uveďte prosím e-mail v případě potřeby kontaktováni. 
3 Např. poštovní adresa, datová schránka. 



 

Žádám o přijetí dítěte/ Прошу зарахувати дитину k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž 
činnost vykonává / До  початкової школи, діяльність якої здійснює 

Základní škola a mateřská škola Rybitví 

od 1. 9. 2023 školního roku 2023/2024/ від 1. 9. 2023 навчального року 2023/2024 
do 1. ročníku / до 1 класу 

 

 

Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé./ Я заявляю, що інформація, 
наведена в моїй заяві, відповідає дійсності. 
 

 

 

POUČENÍ: 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
o správním řízení (správní řád), v platném znění, zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci. 

Dále jsem byl/a poučen/a o tom, že: 
• dle § 33 správního řádu odst. 1 mám právo dát se v řízení zastupovat zmocněncem, kterého si zvolím, 

který se prokáže plnou mocí, 
• dle § 36 odst. 1 správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit návrhy po celou dobu řízení až po 

vydání rozhodnutí, správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy, 
• dle § 36 odst. 2 správního řádu mám právo v řízení vyjádřit své stanovisko, pokud o to požádám, správní orgán mi 

poskytne o řízení informaci, 
• dle § 36 odst. 3 správního řádu, mám jako účastník řízení před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí, 
• dle § 36 odst. 5 správního řádu je účastník nebo jeho zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby 

průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, 
místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba, 

• dle § 38 správního řádu odst. 4 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, právo ze spisu si činit výpisy  
a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. 

 
 
 
 
 
 
 

Základní škola a mateřská škola Rybitví je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých 
osobních údajů naleznete na http://www.skolarybitvi.cz/. 
 
 
 
 
 

V Rybitví dne: __                                              ______                     _____________________________       __ 
               datum podání žádosti / дата подачі заяви                 podpis zákonného zástupce dítěte/ підпис   

  законного представника дитини 4 

                                                 
4 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 povinní 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. 

http://www.skolarybitvi.cz/

