
Z á k l a d n í  š k o l a  P r a h a - L i p e n c e  

Žádost o přijetí dítěte 
od školního roku 2021/2022 

 

Registrační číslo žádosti: 21/............. (vyplní v den podání žádosti škola) 

Dítě   

Příjmení a jméno ___________________________________________________________ 

Rodné číslo 1) _____________________________ Místo narození ______________________  

Zdravotní pojišťovna2) _______________________ Sourozenec v této škole 3) ano – ne  

Státní občanství:  Česká republika   jiné (uveďte ______________________________________) 

Trvalé bydliště (musí souhlasit s podklady z matriky)  

 ulice ____________________________________ č. p. __________________ 

 město __________________________________ PSČ __________________ 

Mělo dítě povolený odklad školní docházky: ne – ano (  dokládám kopii rozhodnutí orgánu, který jej vydal) 

Adresa mateřské školy, kterou dítě naposledy navštěvovalo: _______________________________ 

Bylo dítě vyšetřeno v poradenském zařízení, nebo je léčeno pro závažné zdravotní obtíže?  ne   ano 

(uveďte specifikace, se kterými musí škola počítat ______________________________________) 

 

Žadatel – zákonný zástupce dítěte (bude veden jako primární kontakt pro komunikaci školy a rodiny) 

Příjmení a jméno  ____________________________________________________________ 

Datum narození _______________  Telefon 4) _______________ E-mail 4) _________________ 

Trvalé bydliště (vyplňuje se pouze tehdy, je-li odlišné od trvalého bydliště žáka)  

 ulice ____________________________________ č. p. ___________________ 

 město __________________________________ PSČ ___________________ 

Adresa pro doručování písemností 5) (vyplňuje se pouze tehdy, je-li odlišná od trvalého bydliště)   
 ulice ____________________________________ č. p. ___________________ 

 město __________________________________ PSČ ___________________ 

Zvažuji i možnost, že by dítě nastoupilo v jiné škole:  ano – ne   

 

Poučení  žadatele – zákonného zástupce 

Jako účastník řízení máte  

 právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 1 správního řádu). 
 právo vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 

3 správního řádu). 

 právo na informace o řízení (§ 36 odst. 2 správního řádu), právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a právo na to, aby 
Vám správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu). 

 povinnost poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatření podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 
odst. 2 správního řádu) a další procesní práva a povinnosti vyplývající ze správního řádu.  

Při práci s osobními údaji postupujeme podle pečlivě nastavených zásad, které byly vytvořeny v souladu s novým nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016.  

 

V___________________ dne _______________  __________________________ 

podpis žadatele – zákonného zástupce 

1) Pokud zde nechcete uvést rodné číslo, pro účely přijímacího řízení stačí datum narození a rodné číslo doplníte v případě přijetí. 
2) Uveďte číslo zdravotní pojišťovny. 
3) Tento údaj je nepovinný, jedná se o jedno z kritérií přijímacího řízení.    
4) Nepovinné údaje budou použity pouze za účelem rychlejší komunikace v průběhu přijímacího řízení a uvádíte je dobrovolně. 
5) Uvedením této adresy souhlasíte s jejím využitím pro zasílání korespondence ve správním řízení. 


