
 

Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400 
Mgr. Blanka Janečková, ředitelka školy 
 

Ke Kateřinkám 1400 
149 00 Praha 4 
 

Žádost o přijetí dítěte k ZV z nespádové oblasti 

do Základní školy, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400 od 1. září 2019. 

Informace o dítěti: 

jméno:  příjmení: 

datum narození:  rodné číslo: 

místo narození (město):                                                                                        (u velkých měst např. Praha, vč. čísla městské části) 

státní příslušnost dítěte: zdravotní pojišťovna (kód): 

Režim pobytu u cizinců – mimo občanů EU (azyl, trvalý, přechodný do…): 

Přichází dítě po odkladu: ne – ano Základní škola, která odklad povolila: 

Má dítě v této škole sourozence: ne – ano Jméno, třída: 

Dítě žije ve společné domácnosti s:  oběma rodiči;   nebo    pouze s matkou;   nebo    pouze s otcem 

Adresa MŠ, kterou dítě navštěvuje Mateřská škola: 

Zákonní zástupci dítěte: 

 Matka Otec 

Jméno a příjmení:   

Adresa trvalého 

pobytu (dle dokladů) 

včetně PSČ: 
  

Doručovací adresa 
(pokud se liší od trvalé) 

včetně PSČ: 
  

Telefon:   

E-mail:   
 

Čestné prohlášení zákonného zástupce v případě, že žádost doručí pouze jeden ze zákonných zástupců: 

Prohlašuji, že jednám ve vzájemné shodě s druhým zákonným zástupcem a ve prospěch dítěte. Všechny 
uvedené údaje jsou pravdivé. 

V Praze dne:    

Podpis zákonného 
zástupce (matky): 

 
Podpis zákonného 
zástupce (otce): 

 

 

Vyplní škola: 

Žádost o odklad školní docházky vydána ANO – NE 

(skutečnost zakroužkujte) 
 

Údaje o dítěti (včetně RČ dle rodného listu/pasu) a údaje o zákonném zástupci 
(dle občanského průkazu/pasu) zkontrolovala: 

 Podpis pracovníka školy 

 

Žádost přijata dne: 
 
Přiděleno č.j.:       /2019 
 



 
 
Poučení: 
 
Ve smyslu § 36 zákona 500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění jsou účastníci oprávnění 
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníkům 
bude před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se 
netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.  
 
Lhůta pro podávání důkazů, návrhů a vyjádření činí 5 pracovním dnů od data zveřejnění 
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče 
na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke 
vzdělávání, za oznámená (ve smyslu § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. V platném znění). 
 
 
 
 

______________________ 
podpis zákonných zástupců 


