PODÁNÍ-ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
K ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (zápis)
1. Dítě:
Jméno a příjmení:..............................................................................................................................
Datum narození:...............................................................................................................................
Místo trvalého pobytu:....................................................................................................................
2. Podává zákonný zástupce (matka – otec - jiný):
Jméno a příjmení:..............................................................................................................................
místo trvalého pobytu:......................................................................................................................
č. obč. průkazu:...................................................................................... vydal:..............................
3. U správního orgánu:
Ředitel školy: Mgr. Ondřej Hynek, DiS.
Škola: Základní škola Hradištko, okres Praha - západ,
Školní 33, 252 09 Hradištko, IČO: 71008233
Já, výše uvedený zákonný zástupce, žádám tímto o přijetí mého výše uvedeného dítěte
k zahájení povinné školní docházky
ve výše uvedené Základní škole Hradištko, okres Praha – západ,

ve školním roce 2020/2021, a přihlašuji tímto své dítě k zápisu.

Poučení o odkladu:
Zákonný zástupce má možnost zažádat o odklad povinné školní docházky podle § 37 zákona
č. 561/2005 Sb., školský zákon v platném znění. Žádost o odklad je nutno podat do 30. dubna tohoto roku.
Poučení o správním řízení a výzva k nahlédnutí do spisu:
Tímto podáním se zahajuje správní řízení ve věci přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Vydání rozdhodnutí trvá
zpravidla nejdéle 30 dnů. Veškeré sdělené osobní a kontaktní údaje jsou výhradně součástí spisu o správním řízení.
Správní orgán má ně zákonný nárok. Ve správním řízení se postupuje podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
v platném znění.
Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci.
Tímto se účastník vyzývá k nahlédnutí do spisu, v případě zájmu kontaktujte, nejlépe předem, ředitele školy.
Oznamování rozhodnutí a registrační číslo (viz § 183, zák. č. 561/2004 Sb.)
Každému uchazeči je přiděleno registrační číslo, pod kterým bude uveden v seznamu uchazečů přijatých ke
vzdělání v 1. ročníku. Seznam bude zveřejněn na vývěsce školy, a příp. též na webové stránce
www.zshradistko.cz/organizace-skolniho-roku/zapis, přibližně 23. května 2019 po dobu nejméně 15 dnů.
Písemné rozhodnutí je součástí spisu, případně ho můžete obdržet na vyžádání.
Vaše registrační číslo je

V Hradištku dne ….............2020

….....................................................
podpis zákonného zástupce

Škola: Základní škola Hradištko, okres Praha - západ, Školní 33, 252 09 Hradištko, IČO: 71008233.

PŘÍLOHA
k podání-žádosti o přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky
(zápis)
Údaje, které nevyplníte, (pro)škrtněte.

Kontaktní údaje zákonného zástupce – žadatele:
Jméno a příjmení:..............................................................................................................................
adresa pro doručování písemností (liší-li se od trvalého bydliště – viz žádost):
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
kont. tel.: .................................................... kont. mail:.....................................................................
Druhý zákonný zástupce dítěte (nežadatel) – kontrola podle rodného listu:
Jméno a příjmení:...............................................................................................................................
Adresa trvalého bydliště: ................................................................................................................

Odklad :
Možnost žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky *zvažuji – nezvažuji.
Kriteriální informace pro zápis tzv. nespádového dítěte (spádoví nevyplňují)
Škola přijímá přednostně žáky z tzv. spádové oblasti obce Hradištko. Ostatní děti budou přijímány na
základě kritérií zveřejněných ředitelem školy v únoru 2020. Kritéria stanovují bodový zisk za sourozence
ve škole.
„Nespádové“ dítě, u něhož je žádáno o přijetí, má ve výše uvedené škole sourozence *ANO – NE
Jméno sourozence: ........................................., třída nebo ročník (v aktuálním školním roce):................

(*nehodící se škrtněte:)
V Hradištku dne ….............2020

….....................................................
podpis zákonného zástupce

Úplnost a správnost všech údajů v žádosti a v příloze zkontroloval pověřený pracovník (vyplní škola, datum, podpis):

