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___________________________________________________________________________

Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání
do 1. ročníku od školního roku 2021/2022
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ___________________________________________
Adresa trvalého pobytu: _______________________________________________________
Korespondenční adresa: _______________________________________________________
telefonní číslo: ___________ e-mail: ____________________ dat. schránka:_____________
Podle ustanovení §36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů, žádám o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Stará Boleslav,
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Jungmannova 164, okres Praha-východ.
Jméno a příjmení dítěte: _______________________________________________________
Adresa trvalého pobytu: _______________________________________________________
Datum narození: _____________________________________________________________
Další informace (speciální vzdělávací potřeby dítěte, zdravotní obtíže ovlivňující průběh
vzdělávání):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky. V případě, že budu žádat o odklad povinné školní
docházky a správní řízení bude nutno přerušit do doby, než získám potřebná doporučující vyjádření a poté
ukončit přerušení řízení, vzdávám se ve smyslu § 72 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení v platném znění
nároku na doručení písemného vyhotovení usnesení o přerušení řízení a informaci o ukončení přerušení
řízení.
Potvrzuji správnost zapsaných údajů poskytnutých Základní škole Stará Boleslav, Jungmannova 164, za účelem
přijímacího řízení do 1. ročníku základní školy pro vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004
Sb., školského zákona, v platném znění. Základní škola Stará Boleslav, Jungmannova 164 zpracovává osobní
údaje zákonných zástupců a jejich dětí ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, v platném znění a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne
27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů. Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem řízení k přijímání do základní školy k povinné
školní docházce se nachází na https://www.zsstaraboleslav.cz/v záložce GDPR. Byl jsem poučen o právech
podle zákona č. 110/2019 Sb. a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR.

Ve Staré Boleslavi dne _______________

____________________________
podpis zákonného zástupce
(žadatele)

