ŽÁDOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD
ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18
do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Praha-Kolovraty
Jméno a příjmení zákonného zástupce:…………………………………………………………………….
Místo trvalého pobytu (a adresa pro doručování, pokud není stejná):
………………………………………………………………………………………………………………….
telefonní číslo: …………………….*e-mailová adresa: …………………………….……………………….
Podle ustanovení § 36 odst. 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 v Základní škole Praha-Kolovraty:
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………………….
Místo trvalého pobytu (a adresa pro doručování, pokud není stejná):
………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození: …….………………………………………………………………………………….
Další informace: (údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy)
…………………………………………………………………………….………………………………
V Praze dne…………………….

Podpis zákonného zástupce: ……………………………………

Datum doručení:………………………….. Registrační číslo: …………………….……………………
Počet listů: …………………………………. Počet příloh: ………………………………………………
(např. doporučení školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa, příp. další s ohledem na individuální případ – soudní rozhodnutí apod.)

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a poučen/a, že touto žádostí je ve smyslu §44, odst. 1 zákona 500/2004 Sb.; správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.
Dále jsem byl/a poučen/a o tom, že

-

dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Tuto možnost je možné využít dne 21. dubna 2017
od 13.00 hod. do 14.00 hod. v budově Základní školy Praha-Kolovraty, Mírová 57/47 v kanceláři ředitelky
školy. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude účastníkům řízení řádně oznámeno dle §72 správního řádu.

-

dle § 38 odst. 1 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.

Dále jsem byl/a informován/a o tom, jak mohu do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti
v jeho dalším rozvoji (a převzal/a jsem materiál Desatero předškoláka).
V Praze dne: ………………

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………..

Podpis odpovědného pracovníka školy: …………………………………………….

nepovinný údaj

