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ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

Jm éno a př íjm ení dít ět e:  
Datum narození  

 

Zákonný zást upce dít ět e: 

 MATKA OTEC 

Jméno a příjmení   

Místo trvalého pobytu   

   

Telefonní kontakt   

E-mail   

 

Žádám  o odk lad povinné školní docházky pro školní rok  2019/2020 z důvodu : 

 

 

 

V Praze dne      podpisy zákonných zástupců dítěte 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ředit elka školy: 
Mgr. Jana Fričová 
Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 

 

Žádost přijata dne _________________v ___________hod., pod č. j. ___________________ převzal/a ______________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Př ílohy: 

1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení 
2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

Žádost  podepsanou oběm a zákonným i zást upci s požadovaným i př íloham i m ůžet e odevzdat  
v kancelář i ZŘŠ Mgr . Ingr id Šindléryové ve dnech 2. 4., 3. 4. v době zápisu a 10. 4., 17. 4. a 24. 4. 
2019 vždy od 16 do 17 hodin. 
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Poučení 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že bylo zahájeno správní řízení ve výše uvede-
né věci (ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 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 vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti můžete využít dne 2. 4., 3. 4. v době záp i -
su nebo 10. 4., 17. 4. a 24. 4. 2019 od 16 do 17 hodin v budově Základní školy a mateřské školy
Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, v kanceláři zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Ingrid Šindléryové.

Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správní-
ho řádu řádně oznámeno. 

- dle § 36 odst. 4 správního řádu je účastník (zákonný zástupce) je povinen předložit na výzvu oprávně-
né 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.

- dle § 38 odst. 1 mají účastníci 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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