
 
 

 
 

Jméno, příjmení zákonného zástupce: ____________________________________________________ 

Adresa trvalého bydliště:  ______________________________________________________________ 

Telefon:_____________________________  E-mail: _________________________________________ 

Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy trvalého bydliště):  

______________________________________________________________________________________ 

Správnímu orgánu, jemuž je žádost doručována: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, p.o. 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/23 

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 podějších předpisů 

žádám o přijetí  k základnímu vzdělávání v Základní škole Olomouc, Gagarinova 19 

Jméno dítěte:  ___________________________________Datum narození: ________________________ 

 

Místo trvalého pobytu: _________________________________________________________________ 

 

Dítě mělo ve školním roce 2021/2022 odklad povinné školní docházky: ANO - NE  

 
Další informace (údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka 
školy: o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte, o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních 
obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; tyto další informace nemají vliv na rozhodnutí 
ředitele o přijetí/nepřijetí, s výjimkou nespádového žáka, pokud by bylo zřejmé, že jeho přijetím by byl 
porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.):  
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Jméno a příjmení 2. zákonného zástupce: ____________________________________________________ 

Adresa trvalého bydliště: _________________________________________________________________  

Telefon: ___________________________ E-mail:______________________________________________   

Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy trvalého bydliště): 

_______________________________________________________________________________________  

 

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): 

…........................................................................................................................................................ 

 



 

 

 

 

Byl/a jsem informován/a o vyučovacím jazyku, kterým je jazyk český.  

Potvrzuji, že jsem byl seznámen(a) s kritérii pro přijetí dítěte do ZŠ Olomouc, Gagarinova 19.  

Potvrzuji, že jsem se seznámil se způsoby, jak mohu do doby zahájení povinné školní docházky pomoci 

svému dítěti v jeho dalším rozvoji. (Doplňkové materiály ve složce Zápis) 

Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky a jeho podmínkách. 

 

V Olomouci – Droždíně  dne ________2022    Podpis zákonného zástupce:__________________ 

 

 

__________________________________údaje školy___________________________________________________ 

 

 

Podací razítko 

Základní škola Olomouc, Gagarinova 19 

Datum doručení   2022,  čas:  

Číslo jednací   / /2022 

Registrační číslo: 

Počet listů    

Počet listů příloh  

 
 


