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Jméno a příjmení zákonného 

zástupce 

 

(uvedete jméno a příjmení 

zákonného zástupce dítěte, na kterém 

se zákonní zástupci dítěte dohodli, že 

bude vyřizovat záležitosti spojené 

s přijetím k základnímu vzdělávání) 

 

Kontaktní adresa  
 

 

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

Lichnov 360 

742 75  Lichnov 

   

Žádost o přijetí 

k základnímu vzdělávání 
 

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 pozdějších předpisů,  

 

přihlašuji k zápisu k povinné školní docházce na základní škole  

pro školní rok 2022/2023 

 

Jméno a příjmení dítěte 
 

Datum narození 
 

Místo trvalého pobytu 
 

 
Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám základní škole souhlas k tomu, aby pro účely přijímacího řízení 

zpracovávala a evidovala osobní údaje a ostatní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a Evropského nařízení ke GDPR.  

 

Přílohy – k předložení u zápisu: 

1. Rodný list dítěte 

2. Občanský průkaz zákonného zástupce 

3. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022, pokud 

bylo v minulém roce vydáno, a to pouze v případě, že bylo vydáno jinou školou, než je 

ZŠ a MŠ Lichnov 
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Přerušení správního řízení: 

Přerušit správní řízení musí správní orgán (ředitelka školy) tehdy, pokud žádost neobsahuje 

předepsané náležitosti (§ 64 správního řádu) a pokud by ředitelka nemohla dodržet zákonnou 

lhůtu 30 dnů pro vydání rozhodnutí. O přerušení řízení a následně o ukončení přerušení řízení 

vyrozumí ředitelka školy účastníky řízení. 

  

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí: 

Podle § 36 odst. 3 správního řádu bude účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí dána 

možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci; to se netýká žadatele, pokud se jeho 

žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí vzdal. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je stanovena na pondělí 

2. května 2022 od 14:30 do 16:00 hodin v ředitelně školy. Pokud byste svého práva chtěli 

využít, žádáme, abyste si telefonicky na čísle 774 430 360 dohodli s ředitelkou školy konkrétní 

čas. 

 

Oznámení o přijetí/nepřijetí uchazeče: 

Přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V seznamu 

nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, u kterých bude 

uveden výsledek řízení u každého uchazeče (přijat/nepřijat). Seznam bude vyvěšen nejpozději 

v pátek 20. května 2022 na veřejně přístupném místě (úřední deska školy) a dále způsobem 

umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách školy v záložce Úřední deska).  

Seznam bude obsahovat datum a bude zveřejněn minimálně 15 dnů. Dnem zveřejnění seznamu 

se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání. 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004, správního řádu, 

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým 

dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale zažádat o jeho vydání. 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 

  

Poučení o možnosti odkladu povinné školní docházky: 

Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, není-li dítě tělesně nebo duševně 

přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte 

k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden 

školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského 

poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné 

školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok 

věku.  
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Poučení o pomoci v rozvoji dítěte do doby zahájení školní docházky: 

Při zápisu do ZŠ a MŠ Lichnov jsem byl(a) informován(a), jak mohu svému dítěti pomoci 

v jeho dalším rozvoji do doby zahájení školní docházky. Byly mi rovněž doporučeny 

internetové stránky školy, kde jsou v záložce Základní škola – Budoucí prvňáček k dispozici 

odkazy, které s přípravou dítěte na nástup do školy pomohou, a informace sdružené pod názvem 

Co by měl budoucí školák umět (na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky – Desatero pro rodiče dětí předškolního věku). Odkaz na stránku 

Budoucí prvňáček: http://www.zslichnov.cz/zakladni-skola/budouci-prvnacek/ 

 

V __________________ dne ____________________  

 

 

Podpis zákonného zástupce: _______________________________________ 

 

 

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

Vyplní škola: 

Zákonný zástupce předložil k ověření žádosti tyto dokumenty: 

1. Rodný list dítěte 

2. Občanský průkaz zákonného zástupce 

3. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022, pokud bylo 

v minulém roce vydáno, a to pouze v případě, že bylo vydáno jinou školou, než je ZŠ a MŠ 

Lichnov 

4. Jiné: _________________________________________________________________ 

Údaje dle přiložených dokladů ověřil(a): 

jméno a příjmení pracovníka školy: 

_______________________________________________ 

 

datum: ________________________   podpis: ______________________ 

 

 

 

Registrační číslo přidělené pro účely rozhodnutí o přijetí: 

___/2022 

 

http://www.zslichnov.cz/zakladni-skola/budouci-prvnacek/

