ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Správní orgán
Základní škola, jejíž činnost vykonává
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace
č. p. 198
753 54 Soběchleby
Žadatel (zákonný zástupce dítěte)
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu:
Jiná adresa pro doručování1):
Další kontaktní údaje (e-mail, telefon – nepovinné kontaktní údaje)2):

Účastník řízení (dítě)
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu:

Žádám o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do základní školy, jejíž činnost vykonává
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace, č. p. 198,
753 54 Soběchleby
do 1. ročníku od 1. září školního roku 2021/2022.
Poučení
Touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve
znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.
Podle odst. 1 § 36 správního řádu, nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může
usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy. Podle odst. 2 § 36 správního
řádu má účastník řízení právo v řízení vyjádřit své stanovisko; pokud o to požádá, správní
orgán mu poskytne informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.
Podle odst. 3 § 36 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí
1) Např. poštovní schránka, datová schránka...
2 Vyplňte, pokud chcete být jejich prostřednictvím v případě potřeby informováni

ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - do spisu je možné nahlédnout
po předchozí domluvě 3. 5. 2021 od 15:00 do 18:00 hodin (v kanceláři ředitele v budově
základní školy).
Podle § 38 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu,
a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci, s tímto právem je spojeno právo
činit si ze spisu výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
Podle odst. 1 § 37 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (dále „školský zákon“) není-li dítě tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte
k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden
školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení (pedagogicko-psychologického centra nebo speciálně pedagogického
centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (žádost je potřeba podat nejpozději
30. 4. 2020, požadovaná doporučující posouzení je možno doložit dodatečně). Začátek povinné
školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok
věku.
Podle odst. 3 § 37 školského zákona, pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní
docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní
docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu
prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující
školní rok.
Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková
organizace, Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby, je správcem osobních údajů. Informace
o zpracování svých osobních údajů naleznete na http://zssobechleby.cz/stranka-gdpr-informace
-o-zpracovani-osobnich-udaju-95.
Jako zákonný zástupce dítěte 3) prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.
V:
Dne:
Podpis zákonného zástupce:

3) Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně
způsobilé. Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání
vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, stačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný
zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou. Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (tj.
v tomto případě se základní školou), pak ta je v dobré víře a má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

