
 Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace 

  Montessori škola 

  Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava

  

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/2022 

do Montessori třídy Základní školy Nový svět, Opava, p. o.  
 

 

číslo žádosti:  

 

Žádám, aby můj syn/dcera 

 

Jméno a příjmení dítěte: 

Rodné číslo dítěte:                                              

Státní občanství dítěte: 

Datum narození dítěte: 

Místo narození dítěte:  

Adresa trvalého pobytu dítěte: 

 

byl/a podle § 36 školského zákona a v souladu s § 45 správního řádu přijat/a od 1. 9. 2021 k plnění 

povinné školní docházky do Montessori třídy Základní školy Nový svět, Opava, p. o., Šrámkova 1457/4. 

 

Jméno zákonného zástupce 

dítěte a jeho adresa 

pro doručení rozhodnutí 

a dalších písemností:  

 

 

V Opavě dne: 

    

Podpis rodičů (zákonných zástupců – dotčených osob):  ………………………………………………..  

 

       ………………………………………………..                                    

 

Údaje dle § 28, odst. 2 písm. i) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). 

 

OTEC 

Jméno, příjmení, titul  

Adresa trvalého pobytu  

Telefonní kontakt  

E-mailová adresa  

 

MATKA 

Jméno, příjmení, titul  

Adresa trvalého pobytu  

Telefonní kontakt  

E-mailová adresa  



 Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace 

  Montessori škola 

  Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava

  

 

Další údaje týkající se dítěte: 

 

Zdravotní pojišťovna:  

 

  

Školní družina:          *)   ANO               NE 

 

Školní stravování:     *)   ANO           NE 

Návštěva MŠ:    ANO             NE 

 

Počet sourozenců:  

Adresa navštěvované 

MŠ:  

 

*) V době zápisu nezávazné. 

 

Byl/a jsem poučen/a o možnosti odkladu školní docházky. 

 

Údaje dle § 22, odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). 

Údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke 

vzdělávání a případných zdravotních obtížích, 

které by mohly mít vliv na vzdělávání (můžete 

řešit formou přílohy k žádosti). 

 

 

 

Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání 

(přestupu do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat zákonný zástupce:   

 

jméno a příjmení …………………………………… 

 

Podpisem stvrzuji správnost údajů a prohlašuji, že žádost o přijetí k základnímu vzdělávání byla 

projednána oběma zákonnými zástupci, kteří vyslovují svůj souhlas se školní docházkou do ZŠ Nový 

svět, Opava, příspěvková organizace a podepisují tuto žádost. 
 
 

V Opavě dne: ………..    …………………………………………… 
         podpis zákonného zástupce dítěte  
 
 

V Opavě dne: ………..    …………………………………………… 
         podpis zákonného zástupce dítěte  
 
 

 

 

Další informace, které považujete za důležité:  

 

 

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

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

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

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

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

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


