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ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Základní škole a praktické škole Arkadie, o. p. s., U Nových lázní 1286/9, Teplice 415 01, která je zřízena  
dle § 16  odst. 9. v platném znění ŠZ, která poskytuje vzdělávání žákům pouze a jenom s mentálním 
postižením a souběžným postižením více vadami. 
 
Podle ustanovení §36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,  
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
 
Žádám o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a praktické škole Arkadie, o. p. s.,  
U Nových lázní 1286/9, Teplice 415 01 
 

Jméno a příjmení dítěte ……………………………………..………………………….. Datum narození …………..…………………… 

Místo pobytu ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zákonní zástupci žáka: 

Jméno a příjmení matky: …………….………………………….  Jméno a příjmení otce: .….…………………………………… 

Vzdáváme se práva na odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí mého dítěte k základnímu 
vzdělávání. 
 

V Teplicích dne ……………………………………………………… 

 
Podpis matky: .…………….…………..………………………….… Podpis otce: .…………….…………..………………………….… 
 
 
 
Dávám svůj souhlas škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé 
údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění 
a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle 
zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace 
a psychologických vyšetření. 
Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR. 
Byl jsem poučen o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb.,  
o správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet do spisu.  
 

Datum doručení: …………………………………     Registrační číslo: ………………………………… 

http://www.zsarkadie.cz/

