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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY 

 
Žádám o přijetí do přípravné třídy  v Základní škole, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, 198 00, 
ve školním roce 2022/2023. 
 

I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (DÍTĚTE) 
 
jmé no a př í jméní : __________________________________________________________________________________________________ 

datum nařozéní : ____________________________________________________________________________________________________ 

třvalé  bydliš té : ______________________________________________________________________________________________________ 

špa dova  š kola: ______________________________________________________________________________________________________ 

 
II.  ÚDAJE O ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI 

 
jmé no a př í jméní : __________________________________________________________________________________________________ 

třvalé  bydliš té : _____________________________________________________________________________________________________ 

Kořéšpondénč ní  adřéša (pokud šé liš í  od mí šta třvalé ho pobytu) _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

téléfon: _______________________  é-mail: _____________________________________________________________________________ 

ID datové  ščhřa nky (pouzé šoukřomé , néšmí  by t fiřémní ): ____________________________________________________ 

 

III. PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCE (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE.) 

 

• Za účélém dištančního zápišu přikládám kopii řodného lištu dítěté (doklad totožnošti čizího 

štátního příšlušníka) a kopii mého občanškého přůkazu. Béřu na vědomí, žé obě kopié budou 

učhovány jako šoučášt špišu o přijímačím řízéní. 

• Rodný lišt dítěté (doklad totožnošti čizího štátního příšlušníka) a kopii mého občanškého přůkazu 

(doklad totožnošti čizího štátního příšlušníka) přédkládám ošobně při podpišu žádošti.  

 
Poučení: 

• 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. 

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.  
• dle § 38 odst. 1 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. 
• Obou těchto  možností lze využít ve dnech 4., 11. a 29. 4. v budově školy Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří 

Venclíků1140/1, 198 00, Praha 9. Beru na vědomí, že termín případné návštěvy je nutné si rezervovat v  systému 
RESERVANDO (https://zsvencliku.reservando.cz/) 

• v  zákonné lhůtě bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude v souladu s § 72 správního řádu zákonnému zástupci 
řádně oznámeno. 

• 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. 

 
 
 
V Praze dne _______________                                                            podpis zák. zástupce žadatele_________________ 

mailto:zastupkyne-1.stupen@zsvenc
http://www.zsvencliku.cz/
https://zsvencliku.reservando.cz/

