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“Škola o každém a pro každého.“ 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Žádám tímto o přijetí  

  

k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2018/2019 v Základní škola profesora Švejcara 

v Praze 12. 

Účastníci řízení:  

1. Žadatel - zákonný zástupce dítěte:  

jméno a příjmení, titul:  

adresa trvalého pobytu: 

 

adresa přechodného pobytu (pokud je odlišná od trvalé):  

 

Kontakt (telefon)* 

 

 

2. Ředitel školy:  

jméno a příjmení: Mgr. Ondřej Lněnička  

škola: Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2, Praha 4, 143 00 

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že touto mou žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zák. č. 

500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „správní řád“) zahájeno správní řízení v 

předmětné věci. Dále jsem byl/a poučen/a o tom, že jakožto účastník řízení mám zejména tato práva a povinnosti:  

- dle § 33 správního řádu mám v řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění se prokazuje plnou mocí, kterou lze 

udělit buď písemně či ústně do protokolu. - dle § 36, odst. 2 správního řádu mám právo v řízení vyjádřit své 

stanovisko. 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 patrna i podoba (např. občanský průkaz) - dle § 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. 

 

Dále svým podpisem potvrzuji, že přihlášení k povinné školní docházce do Základní školy 

profesora Švejcara v Praze 12 oba zákonní zástupci projednali a souhlasí s ním.  

 

V Praze dne                               .   

                                                datum             podpis zákonného zástupce dítěte 

*Poskytnutí tohoto údaje je dobrovolné.  

jméno a příjmení dítěte datum narození 


