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ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 

 (podle ustanovení § 36, odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů) 

 
1. Zákonný zástupce dítěte: 

Příjmení, jméno, titul:  ____________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu:  ____________________________________________________ 

  ____________________________________________________ 

Adresa pro doručování písemností (není-li shodná s místem trvalého pobytu):  

  ____________________________________________________ 

  ____________________________________________________ 

Telefon:  ____________________________________________________ 

E-mail:  ____________________________________________________ 

Datová schránka:  ____________________________________________________ 

 
2. Základní škola, Praha 4, Bítovská 1: 

Zastoupená:  Mgr. Benešová Markéta, MBA., ředitelka školy 

 
 

Žádám o přijetí dítěte k povinné školní docházce  

do Základní školy, Praha 4, Bítovská 1,  

ve školním roce 2023/2024. 

 
 

3. Účastník řízení (dítě): 

Příjmení, jméno:  ____________________________________________________ 

Datum narození:  ____________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu:  ____________________________________________________ 
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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, postačí k jednání jen jeden z rodičů 
jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte 
sám vůči třetí osobě (škole), tak ta má za to, že jedná v dobré víře a se souhlasem druhého rodiče.  

 
V průběhu přijímacího řízení má účastník řízení právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí na základě § 36, odst. 
3 správního řádu. Rovněž má účastník řízení právo nahlížet do spisu na základě § 38 odst. 1 správního řádu po 
předchozí telefonické domluvě s ředitelkou Základní školy, Praha 4, Bítovská 1.  
 
 

Zákonný zástupce prohlašuje, že údaje, které uvedl v přihlášce, jsou pravdivé. 
 

 
 

V Praze dne __________________ 

 

podpis zákonného zástupce dítěte 

 

 

Údaje vyplní škola: 

Došlo dne  

Spisová značka  

Počet listů  

Počet příloh  

 

 


