
Žádost o přijetí dítěte k     základnímu vzdělávání  
pro školní rok  2020/2021

Žádost vyplňte na počítači nebo hůlkovým písmem

Registrační číslo žáka.: …………………………………………. (vyplní škola)

V Praze dne  

Zákonní zástupci matka otec

Jméno a příjmení

Adresa – ulice, č.p.

PSČ, město

Doručovací adresa

Telefon

E-mail       NUTNÉ!!!

Datová schránka

 Ředitelka školy:

jméno a příjmení: Ing. Bc. Dagmar Malinová

škola: ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova 1320,142 00 Praha 4

Žádám o přijetí 

Jméno a příjmení dítěte

Datum narození

Rodné číslo

Místo narození

Státní příslušnost

Adresa trvalého bydliště 

PSČ, město

k povinné školní docházce do Základní školy U Krčského lesa, Jánošíkova 1320, Praha 4

ve  školním roce 2020/2021.
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Prohlašuji,  že  výše  uvedené  údaje  jsou  pravdivé  a  jsem si  vědom/a   důsledků,  které  by

z úmyslně uvedených nepravdivých údajů plynuly.

Jsem seznámen/a, že mohu být vyzván/a k doložení údajů uvedených v žádosti o přijetí.

Doplňující informace k žádosti (blízkost školy od bydliště, starší sourozenec, …): 

Uveďte jméno a příjmení jednoho kamaráda, s nímž chce Vaše dítě chodit do 1.třídy 

Poznámka: (zaškrtněte odpovídající)

 

Budu žádat o přijetí na jiné škole       

 Navštěvuje dítě v letošním školním roce MŠ   

Adresa MŠ  

Mělo dítě v loňském školním roce odklad povinné školní docházky

Aresa spádové školy školy(pokud jí znáte): 

 
S žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání souhlasí oba zákonní zástupci a dohodli se,

že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání bude vyřizovat tento zákonný

zástupce  

Byl jsem informován o tom, jak mohu pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji do doby

zahájení povinné školní docházky.

Akceptuji ŠVP ZŠ U Krčského lesa.

Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky.

Informace  o  správním  řízení  dle  §  36  odst.3  a  §  38  zákona  500/2004  Sb.,  správní  řád

(nahlížení do spisu, možnost vyjádřit  se k podkladům rozhodnutí) po telefonické domluvě,

č. telefonu 241 713 229.

               podpis zákonných zástupců dítěte
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nešestiletý nezralý rodiče budou žádat o odklad

ano ne

ano ne

ano ne
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