
Základní škola, Praha 13, Klausova 2450 

Klausova 2450/2, Stodůlky  

155 00 Praha 5  
 
 

Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 do základní školy, 
jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 13, Klausova 2450 

 
 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  ……………………………………………………………….…………………………………… 

Místo trvalého pobytu  
(popřípadě jiná doručovací adresa):  …………………………………………………………………………………….……………… 
 

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  

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………..……  Datum narození: ………….…..……………… 

Místo narození: ………………………………………………………………………  Rodné číslo: ……………….……………………. 

 

Místo trvalého pobytu (popřípadě jiná doručovací adresa): …………………………………………………………………………… 

Dítě má / nemá speciální vzdělávací potřeby. Uveďte zdravotní obtíže, které mohou mít vliv na průběh  

vzdělávání: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 nepovinný údaj; vhodné uvést s ohledem na pružnost správního řízení 

 
 
 
Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky. V případě, že budu žádat o odklad povinné školní docházky a správní 

řízení bude nutno přerušit do doby, než získám potřebná doporučující vyjádření a poté ukončit přerušení řízení, vzdávám se ve smyslu 
§ 72 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení v platném znění nároku na doručení písemného vyhotovení usnesení o přerušení 
řízení a informaci o ukončení přerušení řízení.   

 
Dle § 36 odst. 2 a 3 správního řádu se zákonný zástupce může seznámit s podklady před vydáním rozhodnutí („nahlédnutí do 

spisu“) dne 22. 4. 2019  od 14,00 do 17,00 v kanceláři zástupkyně školy. 
 
 

V Praze dne: …………………………….   Podpis zákonného zástupce: ………………………………………….……………. 

…………………………………………………………………………………………………………………________________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ ___ _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _____: :_____ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _ _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ __  

Vyplní vedení školy: 

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. 
 
 
 
 

                                                           

 


