Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE OD ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
ŽADATEL (účastník řízení)

údaje o dítěti

Příjmení: …………………………………………………………… Jméno: ………………………………………………………….
Datum narození: ………………………………………………………………
Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………………
žádá prostřednictvím svého ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

údaje o rodiči - zákonném zástupci

Příjmení: …………………………………………………………… Jméno: ………………………………………………………….
Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………………
Adresa pro doručování písemností: ………………………………………………………………………………………………………………………
(není-li shodná s místem trvalého pobytu)

Kontaktní údaje *

*nepovinné osobní údaje

Telefonický kontakt:* …………………………………………………

e-mailová adresa:* ………………………………………………………

o PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ od školního roku 2019/2020 do základní školy,
jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 (se sídlem Hovorčovická 1281/11, Praha 8).
V ………………………………………………… dne …………………………………
Čestně prohlašuji, že údaje mnou uvedené v žádosti jsou pravdivé.
V případě nepřítomnosti druhého zákonného zástupce je nutné doložit jeho písemný souhlas / plnou moc.

………………………………………
podpis zákonného zástupce

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
povinní 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 je v dobré víře, má se za to,
že jedná se souhlasem druhého rodiče.
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:
1. Byl(a) jsem informován(a) o vyučovacím jazyku této školy, kterým je jazyk český.
2. Byl(a) jsem informován(a) o možnosti udělení odkladu povinné školní docházky.
3. Byl(a) jsem informován(a) o tom, jak můžu do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.
4. Byl(a) jsem informován(a) o tom, že Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 je správcem osobních údajů.
3. Byl(a) jsem rovněž seznámen(a) s tím, kde naleznu informace o zpracování svých osobních údajů
3. (na webové stránce školy www.zshovorcovicka.cz v záložce Zásady zpracování osobních údajů).
(https://www.zshovorcovicka.cz/doma/zasady-zpracovani-osobnich-udaju)

………………………………………
V případě nepřítomnosti druhého zákonného zástupce je nutné doložit jeho písemný souhlas / plnou moc.

Žádost přijata dne: …………… 2019

podpis zákonného zástupce

Registrační číslo žádosti: ……………/2019-20

uděluje škola

