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ŽÁDOST O PŘESTUP ŽÁKA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Žádáme o přestup žáka  do Základní školy a mateřské školy Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy,

Chaplinovo nám. 1/615 od (datum) ………………………………….. 

Jméno a  příjmení dítěte  

Datum narození:  Místo narození:  

Rodné číslo:  Státní občanství:  

Mateřský jazyk   Zdravotní pojišťovna:

Adresa  školy, kterou navštěvuje doposud:

1. Zákonný zástupce dítěte:

MATKA  OTEC 

Jméno a příjmení : 

Místo trvalého pobytu : 

Kontaktní adresa : 

(pokud se liší od  

místa trvalého pobytu)  

Telefonní kontakt : 

E-mail :

Zájem o školní družinu (zakroužkujte) ANO NE 

Jiná důležitá sdělení  (zdravotní stav dítěte, psychologické vyšetření, péče o dítě, aj.) doplňte a 

předložte s žádostí.  

V Praze dne  podpisy zákonných zástupců dítěte
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2. Ředitelka školy

Mgr. Veronika Holíková  

Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615

Žádost přijata dne ……………… v …………………hod., pod č. j……………………. převzal/a ……………………….. 

Poučení

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že bylo zahájeno správní řízení ve výše uve-
dené věci (ve smyslu § 44 odst.  1 zákona č. 500/2 004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
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 vyj ádřit se k  podkladům rozhodnutí . Této možnosti můžete 
využít 3 pr acovní dny od podání Žádosti  o přestup žáka do základní ško ly, v budově Základní školy a 
mateřské školy Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/ 615, v kanceláři ředitelky školy. Po 
uplynutí tohoto term ínu bude věci vydáno rozhodnutí , které Vám bu de v souladu § 72 správního řádu 
řádně oznámeno. – dle § 36 odst. 4 správního řádu je účastník (zákonný zástupce)  povinen předložit na 
výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listin ou, v němž je 
uvedeno jméno, pří jmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z  něhož je patrná i podoba. –  
dle § 38 odst. 1 mají účast níci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.  

jméno, příjmení zákonného zástupce/vypište hůlkovým písmem/

V Praze dne  podpis zákonného zástupce dítěte
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