
Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny 
IČO: 613 57 332, Tel.: 415 741 011, www.zsjihwz.cz 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ ŽÁKA K ZÁKLADNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Jako zákonný zástupce žádám o povolení přestupu žáka na Základní školu, Žatec, Jižní 2777, okres 

Louny, se sídlem Jižní 2777, 438 01 Žatec 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA (ŽÁKYNĚ): _________________________________________ 

Datum narození: ______________ Místo narození:____________ Rodné číslo: _____________  

Státní občanství:________ Ošetřující lékař:_____________________ Zdr. pojišťovna: _________ 

Trvalé bydliště:__________________________________________________________________ 

Přechodné bydliště: ______________________________________________________________ 

Žák (žákyně) se dosud vzdělával (a) v tomto cizím jazyce: _____________________ 

Bude se stravovat ve školní jídelně?   ANO      NE        (zakroužkujte) 

Bude navštěvovat školní družinu?      ANO      NE        (zakroužkujte) 

Žák (žákyně) žije (zaškrtněte, doplňte):  

o u obou rodičů 

o s matkou 

o s otcem 

o u jiného zákonného zástupce _________________________________________________ 

M A T K A: 

Jméno a příjmení:_________________________________________________________________ 

Bydliště:________________________________________________________________________ 

Telefon:___________________ Email: ____________________________________________ 

O T E C: 

Jméno a příjmení:_________________________________________________________________ 

Bydliště:________________________________________________________________________ 

Telefon:___________________ Email: ____________________________________________ 

JINÝ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE: 

Jméno a příjmení:_________________________________________________________________ 

Bydliště:________________________________________________________________________ 

Telefon:___________________ Email: ____________________________________________ 

Název a adresa školy, kde se žák (žákyně) dosud vzdělával (a): ____________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

v jakém ročníku: ______________, který ročník žák opakoval (a):_______________. 

 

 



Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny 
IČO: 613 57 332, Tel.: 415 741 011, www.zsjihwz.cz 

 

 

K ŽÁDOSTI PŘEDLOŽTE ORIGINÁLY DOKLADŮ: 

1. Občanské průkazy zákonných zástupců (cizinecký pas + povolení k pobytu). 

2. Originál rodného listu žáka (žákyně), popř. notářsky ověřenou kopii. 

3. Originál posledního vysvědčení ze školy, kterou žák dosud navštěvoval. 

4. Doporučení lékaře, PPP, SPC o případných úlevách v procesu vzdělávání. 

5. Žáci, kteří se vzdělávali v zahraniční škole, musí předložit úředně ověřený překlad dokladů 

o vzdělávání (§ 19, odst. 4, Vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb.). 

 

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil se školní dokumentací (školní řád, vnitřní řád družiny, provozní 

řád školní jídelny), která je dostupná na webových stránkách školy www.zsjihwz.cz a v 

prostorách školní budovy. 
 

 

 

V Žatci dne: ________________ Podpis zákonného zástupce: ___________________________ 

 

 

Ředitel školy zařadil žáka (žákyni) do _________ ročníku. 

 

 

___________________ 

Mgr. Martin Hnízdil  

   ředitel školy  

http://www.zsjihwz.cz/

