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Žádost o přijetí 
 
 
Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
 
přihlašuji k zápisu k povinné školní docházce na základní škole: Základní škola a Mateřská škola Petrovice 
 
 
jméno dítěte: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
datum a místo narození: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
místo pobytu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky.  
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 a telefonní kontakt/mobil: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e-mail:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu 
všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby 
s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci 
z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti 
návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví. 
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném 
znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí školy, přijímací řízení na 
střední školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte 
v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas 
poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato 
dokumentace na škole povinně archivuje. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. 
 
 
V ……………………………………………………………………………………………… dne …………………………………………………………… 
 
 
 
Jméno (čitelně) a podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………… 

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ VÀ TRƯỜNG
MẪU GIÁO PETROVICE

 
 Trường mẫu giáo cung cấp việc giáo dục và đào tạo học vấn cho trẻ em từ 3 đến 6 

tuổi. Trường mẫu giáo một số chương trình thú vị như : Tiếng Anh, Học thổi sáo, tiếng 
Đức. Các cô giáo dẫn trẻ em đi thăm phòng điều dưỡng xông hơi muối, thăm bể bơi. 

Trẻ em mẫu giáo còn có một loạt các chương trình đi tham quan,  trại hè và đông.
 

Liên kết với trường mẫu giáo là trường phổ thông cơ sở từ lớp 1 đến lớp 5 với số 
lượng học sinh ít.

 
Trường phổ thông cơ sở cung cấp các chương trình ngoại khóa như: gốm sứ, cờ vua, 

thể dục nhịp điệu, florbal ( một loại khúc côn cầu ) , giáo dục ngôn ngữ.
 

Trong trường cũng có nhà ăn cho tất cả học sinh.
 

Trường phổ thông cơ sở hoạt động theo chương trình giáo dục mang tên „ Quê hương 
chúng ta là Châu Âu „.Trong trường được đào tạo tiếng Anh từ lớp 1. Chương trình 

đào tạo của nhà trường phong phú về các định hướng phát triển cá nhân cho trẻ em.
 

Trong trường cũng có nhà ăn cho học sinh, bảo đảm ăn uống chất lượng tốt.


