
 
3. Základní škola Holešov 

 769 01  Holešov, Družby 329 

 

IČO: 70841471, 573 503 140, e-mail: kancelar@3zshol.cz, www.3zshol.cz  

 

 
Žadatel:  

 

Jméno, příjmení, titul:   ………………………………………………………….… 

Místo trvalého pobytu:    ……………………………………………………………. 

Adresa pro doručování:   ……………………………………………………………. 

Tel. kontakt (mobil):        ……………………………………………………………. 

 

Žádost 
 
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,  

 

žádám o přijetí k základnímu vzdělávání na 3. Základní škole Holešov, Družby 329, 769 01 Holešov  

 

Jméno dítěte:  …………………………………………, datum narození: ……………………. 

 

Místo pobytu:  …………………………………………. 

 

Dle § 3a novely vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky (provedena vyhláškou č. 197/2016 Sb.) účinné od 1. 9. 2016 je zápis složen z formální 

části (podání žádosti o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky) a z rozhovoru či případně dalších 

činností s dítětem (rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení 

jeho školní připravenosti). 

 

Byl(a) jsem poučen(a) o možnosti odkladu školní docházky dle § 37 a povinnosti posledního roku 

předškolního vzdělávání dle § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Byl(a) jsem seznámen(a) s doporučeným postupem rozvoje dítěte před zahájením povinné školní docházky.  

  

Doplňující informace k žádosti:  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

V Holešově, dne   ………………    ………………………………………. 

           podpis zákonných zástupců dítěte 

 

Došlo dne, spisová značka (vyplní škola): 

 
Informace o zpracování osobních údajů: 

Správcem Vašich osobních údajů je 3. Základní škola Holešov, Družby 329, 769 01 Holešov. 

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti. 

1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu docházky Vašeho dítěte do základní školy a dále pak po 

dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě, a nejsou předávány dalším subjektům.  

2. V případě nepřijetí Vašeho dítěte k povinné školní docházce budou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu 

se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád po dobu tří let od rozhodnutí o nepřijetí, potom budou skartovány.  

3. Další potřebné informace o Vašich právech se správou osobních údajů naleznete na webových stránkách školy 

www.3zshol.cz v odkazu Ochrana osobních údajů – Pravidla pro ochranu osobních údajů. 
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