ŽÁDOST O PŘIJETÍ
k základnímu vzdělávání

Žádost přijata dne:

k rukám ředitele
Základní škola, Praha 4, Školní 700
Školní 700
147 00 Praha 4 – Braník

Přiděleno č.j.:
Podpis příjemce:

Zákonní zástupci prohlašují, že se dohodli, aby níže uvedený zákonný zástupce jednal v záležitosti zápisu dítěte
k povinné školní docházce a o výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství, pokud k němu došlo. 1
Žadatel - zákonný zástupce:

Dítě

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Datum narození:

Místo trvalého bydliště,
včetně PSČ:

Místo trvalého bydliště,
včetně PSČ:

Adresa pro doručování,
včetně PSČ:

Adresa pro doručování,
včetně PSČ:

Podle § 36, odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) žádám, aby výše uvedené dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání,
do prvního ročníku na Základní škole, Praha 4, Školní 700.
Za předpokladu podepsání žádosti jen jedním ze zákonných
zástupců, tento zákonný zástupce čestně prohlašuje, že žádost
o přijetí k základnímu vzdělávání byla projednána oběma
zákonnými zástupci, kteří vyslovují svůj souhlas se školní
docházkou do Základní školy, Praha 4, Školní 700.
Zákonný zástupce svým podpisem potvrzuje, že veškeré údaje
uvedené v žádosti i v přihlášce jsou pravdivé.
Součástí žádosti je také vyplněná Přihláška do Základní školy,
Praha 4, Školní 700.
Zákonný zástupce byl seznámen a souhlasí:
1. s aktuálním Školním vzdělávacím programem Branická
škola – šance pro všechny;

2.
3.
4.

5.

6.

se Školním řádem včetně oddílu 4 - „Práva
a povinnosti rodičů“;
s možností udělení odkladu povinné školní docházky;
s možností vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dítěte
docházkou do mateřské školy, případně do přípravné
třídy základní školy, pokud lze předpokládat, že toto
vzdělávání vyrovná vývoj dítěte (v případě udělení
odkladu školní docházky);
s možnostmi rozsahu a nabídky individuální pomoci
a komunikaci se zákonnými zástupci pro přípravu
dítěte na vstup do školy u dětí pocházejících z
jazykově odlišného prostředí, včetně dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí;
s průběhem správního řízení.

V Praze, dne
Podpis zákonných zástupců:

____________________________________
jméno a příjmení, podpis zákonného zástupce

1

____________________________________
jméno a příjmení, podpis zákonného zástupce

V souladu s § 876 a § 877 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

