
 
 

1
 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 Stará Ves, okres Přerov, příspěvková organizace,  

se sídlem č. p. 49, 750 02 Stará Ves, IČ: 75026511  

E-mail: zsms.staraves@gmail.com 
Mobil: 602 188 218, 778415124 

Ž Á D O S T  
/§ 36, odst. 4 a 5 zákona 561/2004 Sb., v platném znění/ 

Žadatel (zákonný zástupce): 

1. Jméno a příjmení: __________________________________________________________ 

2. Místo trvalého pobytu: ______________________________________________________ 

3. Telefon: _________________________________________________________________ 

4. E-mail :__________________________________________________________________ 

5. ID datové schránky (dobrovolný údaj): _________________________________________ 

Žádáme o přijetí dítěte  

k povinné školní docházce do Základní školy a mateřské školy Stará Ves, příspěvkové 

organizace ve školním roce 2022/2023. 

Účastník řízení (dítě): 

Jméno a příjmení:_____________________________________________________________ 

Datum a místo narození: _______________________________________________________ 

Rodné číslo:_________________________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu (pokud se liší od zák. zástupce): 

___________________________________________________________________________ 

Zdravotní pojišťovna:_________________________________________________________ 

Správní orgán (školské zařízení): 

1. Ředitel školy: Mgr. Kateřina Vansová 

2. Adresa školy: Základní a mateřská škola Stará Ves, okres Přerov, příspěvková organizace, 

č. p. 49, 750 02 Stará Ves 

Navštěvuje dítě MŠ:  ANO - NE  

Zájem o ŠD:  ANO - NE 

Zákonní zástupci žádají o odklad povinné školní docházky:  ANO - NE 

ZŠ a MŠ Stará Ves je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých osobních údajů 

naleznete na www. zsstaraves.cz.  

Se všemi podmínkami přijetí do základní školy jsem byl/a seznámen/a. Prohlašuji, že údaje, 

které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.  

V …………………………… ……dne ………………………………………………………... 

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