
Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání 

 do Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12 
 

Žádám, aby byl(a)  můj syn / moje dcera   Registrační číslo (doplní škola při zápisu): 

  

Příjmení dítěte:  

Jméno (jména) dítěte:  

Rodné číslo:  Státní občanství:  

Místo narození:  

Adresa trvalého pobytu:  

v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přijat(a) od 1.9.2020 

k základnímu vzdělávání do Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12, 

se sídlem Praha 4 – Modřany, Pertoldova 3373/51. 

Jméno zákonného zástupce 

dítěte a jeho adresa pro 

doručení rozhodnutí a 

dalších písemností: 

 

 

 

ID datové schránky:  

 

 Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu dle § 38 správního řádu. 

 V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí umožněno 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 
 

Údaje dle § 28, odst.2i zákona 561/2004 Sb. 

  OTEC: 

Jméno, příjmení (titul):  

Adresa trvalého pobytu:  

Kontakt(y): 
Telefon: E-mail: 

  MATKA: 

Jméno, příjmení (titul):  

Adresa trvalého pobytu:  

Kontakt(y): 
Telefon: E-mail: 

Další údaje týkající se dítěte (pokud je zákonný zástupce žáka poskytne): 

 Zdravotní pojišťovna:   

 Školní družina.                   *)     ANO             NE Školní stravování:      *)        ANO               NE 

 Sourozenec v naší ZŠ     ANO             NE Sourozenec - jméno:  

V jaké MŠ absolvovalo dítě 

předškolní vzdělávání 

(označte, popř. doplňte): 

Urbánkova 3374        Točná        Pertoldova (v budově ZŠ)           Pastelka       

Urbánkova 3347-Montessori                                                                  

jiná: 

*) V době zápisu nezávazné – údaj slouží pouze pro odhad potřeb rodičů. 
 

 Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 Podle § 876 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) platí, že jedná-li jeden z rodičů (ZZ) 

v záležitostech dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem 

druhého rodiče (ZZ).  

 
 

V Praze dne:    

   Podpis rodiče (rodičů, zákon.zást.) 

 


