
Základní škola logopedická s. r. o.,  

Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová 

 

Žádost o přijetí  

k povinné školní docházce 
 

 

Žadatel: 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………..….…….. datum narození…………………… 

 

Adresa trvalého pobytu: …………………..………………………..………PSČ:……………….….. 

Dítě je po odkladu školní docházky (zakroužkujte): ANO – NE 

Spádová škola dítěte (kam by mělo dítě docházet dle bydliště): 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zástupce žadatele (zákonný zástupce): 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………….. 

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

Trvalý pobyt/popř. adresa pro doručování:  ……………………………………………………….. 

PSČ:      ……………………………………………………….. 

Osobní datová schránka zák. zástupce: ……………………………………………………….. 

Telefon*:     ……………………………………………………….. 

Email*:      ……………………………………………………….. 

 

Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, 

 

Žádám o přijetí mého dítěte k povinné školní docházce od školního roku 2021/2022 

 

do Základní školy logopedické s.r.o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová, která je zřízena 

podle §16, odst. 9 zákona č. 561/2004 sb. v platném znění, jako škola pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami – vady řeči, poruchy učení. 

Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky. Žádost podám u spádové školy v průběhu 

zápisu v měsíci dubnu 2021, zároveň doložím potřebné dokumenty – doporučující posouzení 

SPC/PPP a odborného lékaře nebo psychologa. 

 

Podáním žádosti souhlasím se zařazením mého dítěte do školy podle §16 odst. 9. školského 

zákona v platném znění.  
 

 

* Jedná se o osobní údaj, který je nad povinný rámec daného zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění. Jeho 

vyplněním dáváte souhlas s jeho používáním. Jejich nakládání se řídí nařízením Evropského parlamentu a rady 

EU č. 2016/679. 

Telefon a e-mail zákonných zástupců slouží pro rychlou a cílenou komunikaci mezi školou a zákonným 

zástupcem v průběhu správního řízení ve věci přijetí k povinné školní docházce.  



Základní škola logopedická s. r. o.,  

Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová 

 

Žádost o přijetí  

k povinné školní docházce 
 

 
Výše uvedené osobní údaje jsou správcem (Základní škola logopedická s.r.o.) vedeny a užívány po dobu 

správního řízení o přijetí Vašeho dítěte do Základní školy logopedické s.r.o. Jejich zpracování je vedeno 

v souladu s výše uvedeným ustanovením EU.  

 

Udělením tohoto souhlasu mám právo kdykoliv: 

• tento souhlas odvolat, a to písemnou formou u ředitele školy, 

• požadovat po Základní škole logopedické s.r.o. informaci, jaké osobní údaje jsou  

o mě a mém dítěti zpracovávány a jak jsou tyto údaje uchovávány, 

• si vyžádat přístup k osobním údajům a provést jejich opravu nebo aktualizaci, 

• provést výmaz nebo omezení zpracování osobního údaje, 

• se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit 

na Základní školu logopedickou s.r.o. nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.  

 

 

V Ostravě dne ………………… 

 

 

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………….. 

 


