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Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

pro školní rok 2022-2023 

 
do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Řasnice, 
příspěvková organizace 
 
 
Zákonný zástupce: 
 
Jméno a příjmení …………………………………………………… 

Místo trvalého pobytu: ……………………………………………………………………. 

Adresa pro doručování: …………………………………………………………………… 

Telefonní číslo:* ………………………….,  

e-mailová adresa:* ……………………………. 

*nepovinný údaj 

 
Podle ustanovení § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v 
souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské 
federace, žádám o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2022 do základní školy, jejíž 
činnost vykonává Základní škola a Mateřské škola Dolní Řasnice, příspěvková 
organizace, Dolní Řasnice 270, okres Liberec 
 
Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………… 

Datum narození: …………………………………………………………………………… 

Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………….. 

 

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 
Sb., Správní řád, s možností využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 
20. 6. 2022 od 9:00 do 11:00 hodin v sídle ředitelství školy, Dolní Řasnice 270, 464 01 
Frýdlant.  
 
Tyto a další informace o zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 jsou 
uvedeny na webových stránkách školy.  
 
Svým podpisem stvrzuji správnost uvedených údajů. 
 
 
V ……………………………………..…… dne: …………………  
 
     
 
Podpis zákonného zástupce ……………………........................... 
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Zpracování osobních údajů na žádosti je nezbytné pro splnění právní povinnosti (§ 37 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) a správce údajů je bude 
zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro vedení správního řízení a uchovávat po dobu 
deseti let.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VYPLNÍ SPRÁVNÍ ORGÁN 

 Datum doručení žádosti: ……………………………………  

Registrační číslo: ……………………………………  

Číslo jednací: ………………………………….  

Počet příloh žádosti: …………………………………    


