
Žádost o zapsání dítěte  
do Základní školy Square

Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon)

přihlašuji k zápisu k povinné školní docházce a žádám o přijetí do Základní školy Square

Údaje o dítěti

Jméno a příjmení

Datum a místo narození                   r. č. 

Státní příslušnost                       Národnost

Adresa (trvalá)

Adresa (kontaktní)

Zákonný zástupce 1 - primární kontakt

Jméno a příjmení

Adresa

Státní příslušnost                       Národnost

Datum narození            Telefon      
 
ID datové schránky            E-mail

Zákonný zástupce 2

Jméno a příjmení

Adresa

Státní příslušnost                       Národnost

Datum narození            Telefon      
 
ID datové schránky            E-mail
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Doplňující informace o dítěti

Sourozenci ( jména a věk)

Předchozí školní docházka (MŠ nebo ZŠ)

Název a adresa spádové školy

Má dítě odklad školní docházky? (pokud ano, přiložte kopii rozhodnutí)

Případná zdravotní omezení a speciální vzdělávací potřeby

V                          Datum

podpisy zákonných zástupců dítěte* 
* Pokud je dokument podepsaný pouze jedním zákonným zástupcem, bere tento na vědomí, že v souladu s  § 876 občanského zákoníku jsou zákonní zástupci dítěte 
povinni vykonávat rodičovskou odpovědnost a jednat jménem svého dítěte ve významných záležitostech (kterou je i volba základní školy) ve vzájemné shodě.

Souhlasím s tím, aby výše uvedené údaje byly ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění a dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 do odvolání zpracovány společností Základní škola a gymnázium Square s.r.o. za účelem zápisu 
a vzdělávání mého dítěte. Tyto údaje nebudou zneužity ani poskytovány jiným osobám bez mého písemného souhlasu.

Záznamy školy

Datum doručení                       Č.j,

Ověření totožnosti zákonného zástupce

Ověření rodného listu
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