
	
	
	
	

Základní škola a mateřská škola, Praha – Nebušice, Nebušická 369, 164 00 Praha 6 
telefon: +420773831323, e-mail: zsnebusice@zsnebusice.cz, IČ: 49624539 

www.skolanebusice.cz 

Žádám o zařazení mého dítěte do přípravné třídy v Základní škole a mateřské škole, 
Praha – Nebušice, Nebušická 369 ve školním roce 2019/2020.	
 
Účastník řízení (dítě) 
 
Jméno a příjmení dítěte 
 
___________________________________________________________________________________ 
Adresa trvalého pobytu 
 
___________________________________________________________________________________ 
Datum narození     Místo narození 
___________________________________________________________________________________ 
Rodné číslo      Státní občanství 
___________________________________________________________________________________ 
Mateřský jazyk      
___________________________________________________________________________________ 
Navštěvovaná MŠ (uveďte název a adresu) 
___________________________________________________________________________________ 
 
Žadatel (zákonný zástupce dítěte) 
         
___________________________________________________________________________________ 
Jméno a příjmení 
___________________________________________________________________________________ 
Adresa trvalého pobytu 
___________________________________________________________________________________ 
Jiná adresa pro doručování (poštovní adresa, datová schránka) 
 
___________________________________________________________________________________ 
Telefonní kontakt 
___________________________________________________________________________________ 
E-mail 
___________________________________________________________________________________ 
Zájem o školní družinu: ANO / NE 
___________________________________________________________________________________ 
Jiná důležitá sdělení (zdravotní stav dítěte, psychologické vyšetření, péče o dítě atd.). 
Doplňte a doložte při zápisu. 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
V Praze dne    podpisy zákonných zástupců 

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY 
Správní orgán:  
Základní škola a mateřská škola, Praha – Nebušice, Nebušická 
369, 16400 Praha 6, zastoupená Mgr. Šárkou Vondrovou, 
ředitelkou školy 

	



	
	
	
	

Základní škola a mateřská škola, Praha – Nebušice, Nebušická 369, 164 00 Praha 6 
telefon: +420773831323, e-mail: zsnebusice@zsnebusice.cz, IČ: 49624539 

www.skolanebusice.cz 

 
Poučení  

Na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají 
zákonní zástupci právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně 
způsobilé. Zákonní zástupci 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 se třetí osobou (školou) jeden zákonný zástupce. Jedná-li jeden 
z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se 
souhlasem druhého rodiče (§ 876 odst. 3 OZ). 

Zákonný zástupce byl dále poučen o možnosti odkladu povinné školní docházky. 

Před vydáním rozhodnutí má zákonný zástupce možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, 
a to 10. 4. 2019 od 8.00 do 16.00 hod v ředitelně ZŠ a MŠ, Praha – Nebušice. 

ZŠ a MŠ, Praha – Nebušice je správcem osobních údajů. Informace o zpracování osobních 
údajů naleznete na www.skolanebusice.cz.  

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a se všemi podmínkami přijetí do základní školy. Prohlašuji, 
že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé.  

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce 

___________________________________________________________________________________ 

V Praze dne      podpis zákonného zástupce 

	
	
	
	
	
	

Žádost přijata dne: 

Přijal:  

Ověřeno dle OP a RL: 

Přílohy:  


