
Základní škola a Mateřská škola, Otnice, příspěvková organizace
Školní 352, 683 54 Otnice

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
při přestupu ze základní školy

Žadatel (jeden ze zákonných zástupců žáka)

Jméno a příjmení ...............................................................

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

Trvalé bydliště: ..............................................................................................................

Telefonní číslo: ................................... e-mail: .....................................................

Ředitel školy:
Mgr. Hynek Zavřel
Základní škola a Mateřská škola, Otnice, příspěvková organizace
Školní 352, 683 54 Otnice

Žádám o přijetí dítěte (žáka) k základnímu vzdělávání, jehož činnost vykonává Základní 
škola a Mateřská škola, Otnice, příspěvková organizace
od (uvede se datum přestupu) ............................................

Dítě (žák)
Jméno a příjmení: ............................................................................

Datum narození: ....................... místo narození: .............................. rodné číslo: ......................

Státní občanství ............................ trvalé bydliště: ......................................................................

Adresa pro doručování pošty, není-li shodná s trvalým bydlištěm: .............................................

.......................................................................................................................................................

Na ZŠ navštěvoval/a výuku cizího jazyka (uveďte jakého) .........................................................

Doplňující informace k žádosti (zdravotní stav dítěte, speciální vzdělávací potřeby) 

.......................................................................................................................................................

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a jsou pravdivé.

V ......................
Dne: ....................................

Podpis žadatele: ..........................................



Jak na vyplnění žádosti o přijetí:

- žadatel (jméno a příjmení) – uveďte jméno a příjmení, kdo tuto žádost vyplňuje 
- datum narození – opět toho, kdo tuto žádost vyplňuje
- trvalé bydliště – opět toho, kdo tuto žádost vyplńuje
- telefonní číslo – opět toho, kdo žádost vyplňuje (tedy rodiče)
- mail – nepovinný údaj
- jméno a příjmení žáka (je již předvyplněno)
- datum narození – týká se žáka
- místo narození – týká se žáka (stačí město: např. Brno či Vyškov)
- rodné číslo – žáka (používá se skutečně jen pro potřeby školy a při evidenci žáka do 

školní matriky (povinnost školy vést) či na vysvědčení
- státní občanství – žáka (převážně ČR – Česká republika)
- trvalé bydliště – týká se žáka
- adresa pro doručování pošty – týká se např. jednoho z rodičů, pokud bydlí na jiné 

adrese než žák a přeji si v příp. zájmu důležitá oznámení také odesílat
- výuka cizího jazyka – žák (patrně u všech anglický jazyk)
- zdravotní stav – uveďte u žáka (brýle se uvádět nemusí, spíše ty vážnější)
- dole vlevo Váš podpis (tedy rodiče či rodičů)

Jak na vyplnění rozhodnutí o přestupu:
- do kolonky do vlastních rukou uveďte své jméno a příjmení, tedy kdo z rodičů toto 

rozhodnutí vyplňuje
- žákyně – kolonka je už vyplněna
- narozený – uveďte dat. narození žáka
- trvale bytem u rodičů – tedy na jaké adrese bydlíte
- vše ostatní je vyplněno

Poté prosím všechny tři papíry (tedy 1 žádost a 2 rozhodnutí) vraťte p. tříd. učitelce, 
která je předá vedení školy).
Žádost a 1ks rozhodnutí musí mít založen ředitel školy a 1 ks rozhodnutí musím odeslat do 
ZŠ Bošovice či ZŠ Milešovice (podle toho odkud děti přestupují)
Pokud by někdo z rodičů potřeboval udělat kopii, může přijít na ředitelství školy, kde mu ji 
ředitel školy vystaví.
Datum u všech dokumentů je předvyplněno, domnívám se, že většina rodičů byla ráda, že 
jsem jim ušetřil jednu cestu do ZŠ Otnice, proto tuto povinnou dokumentaci dostáváte až 
nyní.
Věřím, že se žákům, i Vám rodičům v naší škole bude líbit.
S pozdravem: Mgr. Hynek Zavřel, řed. ZŠ a MŠ Otnice


