
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Lyčkovo náměstí 6, Praha 8 – Karlín 

IČO: 604 33 230 
Mgr. Jan KORDA, ředitel školy 
tel.: 221 779 670, 602 286 973 
fax.: 221 779 672 
email: reditel@zs-ln.cz, www.zs-ln.cz 
 

 

  pro předškoláky 
 

Reg. č. : 
 

 Kritérium: 

Žádám(e) tímto:  
 

☐  o přijetí k povinnému základnímu vzdělávání (podle § 46 školského zákona). * 

                ☐     souhlasím s případným zařazením do programu ZŠ Pernerova*     

☐  o přijetí do přípravného ročníku ZŠ (podle § 47 šk. zákona). * 

☐  o odkladu povinné školní docházky (podle § 37 školského zákona). * 

 

Příjmení žáka:      Jméno žáka:  

Datum narození:  Rodné číslo:  Státní občanství:  

Místo narození:  Stát narození:  

Místo trvalého pobytu:  PSČ:  

Zdravotní pojišťovna:  Alergie:  

 

V minulém školním roce byl dítěti udělen odklad školní docházky*    ☐ ANO      ☐  NE 

 

Adresa mateřské školy, odkud žák přichází:  

 
Sourozenci v ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí: 
 

Jméno a příjmení:.  třída, oddělení:  

Jméno a příjmení:.  třída, oddělení:  

 

 

Dítě je svěřeno do péče: obou rodičů, matky, otce, jiné osoby:  
(Zakroužkujte platný údaj.) 

 

 

Otec  Matka 

 Jméno a příjmení, titul  

 Bydliště (pokud je jiné než žáka)  

 Mobilní telefon, pevná linka domů1  

 E-mailová adresa 1  
1 ) Vyplněním tohoto údaje udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.  

 Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají 
rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co 
se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden 
z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě 
(škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.  

 Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých OÚ naleznete na 
https://smysluplnaskola.cz/web/dokumenty/gdpr 

 Zákonní zástupci prohlašují, že údaje, které uvedli v přihlášce, jsou pravdivé. 

 
 

V Praze 8 – Karlíně dne: ………………………                                    ….……………………………………………….. 
              podpis zákonných zástupců dítěte                                                           

ZÁPISNÍ LIST 

*) Křížkem označte zvolenou 
variantu.  
Váháte-li, označte všechny 
varianty, které zvažujete. 
Spojíme se s Vámi a 
pomůžeme zvolit tu 
optimální.  

*) Křížkem označte 

odpovídající variantu.  
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