Žádost zákonných zástupců o přijetí žáka k základnímu vzdělávání
do Základní školy s rozšířenou výukou jazyků,
Fakultní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1
(v souladu s § 36 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Číslo jednací (přidělí škola):

Žádám Vás tímto o přijetí níže uvedeného dítěte, jehož jsem zákonným
zástupcem, do 1. ročníku od školního roku 2020/2021
Jméno a příjmení dítěte
Datum a místo narození
Rodné číslo
Místo trvalého pobytu

Ulice

Číslo popisné

Město

PSČ

Číslo orientační

Státní občanství (u cizinců druh
pobytu dítěte)
Zákonný zástupce – matka
Jméno a příjmení, titul
Místo trvalého pobytu
Korespondenční adresa
(liší-li se od místa trvalého pobytu)

Ulice

Číslo popisné

Město

PSČ

Ulice

Číslo popisné

Město

PSČ

Číslo orientační

Číslo orientační

Email
Telefon
Zákonný zástupce – otec
Jméno a příjmení, titul
Místo trvalého pobytu
Korespondenční adresa
(liší-li se od místa trvalého pobytu)

Ulice

Číslo popisné

Město

PSČ

Ulice

Číslo popisné

Město

PSČ

Email
Telefon
Zákonní zástupci se dohodli, že ve věci této žádosti bude dítě zastupovat:
Otec

□

Matka

□

(Vyberte pouze jednu osobu, tato vybraná osoba poté podepisuje tuto žádost.).

Číslo orientační

Číslo orientační

Komunikace a zaslání rozhodnutí ve věci žádosti prostřednictvím datové schránky fyzické osoby.
Mám zájem o zaslání výsledku žádosti do datové schránky fyzické osoby zákonného zástupce dítěte –
žadatele:

Ano

□

Ne

□

ID datové schránky fyzické osoby (nikoli fyzické osoby podnikající) – zákonného zástupce dítěte
Další informace k zápisu – zaškrtněte platný údaj
Dítě jde k prvnímu zápisu (nemá odklad povinné školní docházky)
Má odklad povinné školní docházky
Sourozenci na ZŠ Kladská:

Ano

□

Ne

□

Doplňující informace
Zvažujeme odklad povinné školní docházky: Ano

□

Ne

□

Podpůrná opatření stanovená školským poradenským zařízením – stupeň:

Přesná adresa spádové školy (je-li odlišná od ZŠ Kladská)

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve výše
uvedené věci. (k přečtení na www.kladska.cz)
Svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů žadatele, respektive jeho zástupce, uvedených v této žádosti pro
účely správního řízení.
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. Této možnosti budete moci využít po předchozí telefonické dohodě (222 520 079) dne 21. 4.
2020 v případě ukončení mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem
a onemocněním COVID-19. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu
s § 72 správního řádu řádně oznámeno. Dle § 38 odst. 1 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.
dle § 36 odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo
trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.
Byl/a jsem seznámen/a s možností odkladu školní docházky a s termínem podání žádosti o odklad – do 30. 4. 2020.

Tomuto poučení rozumím.
Od prvních tříd se žáci budou povinně učit německému jazyku v rozsahu 2 hodin týdně, ve
vyšších třídách až 5 hodin týdně. Anglický jazyk žáci přibírají jako druhý cizí jazyk povinně
v 6. ročníku.

V Praze dne __________ 2020

___________________________

____________________________

Jméno, příjmení zákonného zástupce

Podpis zákonného zástupce

