Žadatel:
Jméno, příjmení ………………………………………………………………………………
Datum narození ……………………………………………………………………………….
Místo trvalého pobytu, popřípadě jiná vhodná adresa pro doručování
…………………………………………………………………………………………………
Jiné kontaktní údaje (telefon, e-mail)¹⁾
…………………………………………………………………

Žádost
Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240
Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice
IČ: 70932174
podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
o přijetí k základnímu vzdělávání do Základní školy Prachatice,
Zlatá stezka 240, Zlatá stezka 240, Prachatice II, 383 01 Prachatice
od školního roku 2020/2021
jméno dítěte ………………………………………….. datum narození ……………………….
místo pobytu…………………………………………………………………………………….
Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky.
V Prachaticích dne …………………………
podpis žadatele ……………………………..
__________________________________________________________________________
¹⁾ Nepovinný údaj
Výše uvedené údaje se považují za nezbytné údaje pro zápis dítěte dle § 37 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se
týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. - Nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci,
na požádání účastníka řízení správní orgán doručuje na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu,
kterou mu účastník řízení sdělí, zejména může-li to přispět k urychlení řízení; taková adresa může být sdělena
i pro řízení, která mohou být u téhož správního orgánu zahájena v budoucnu.) v souvislosti s § 34 a 34a
školského zákona a § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví.
Základní škola Prachatice je správcem osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na
webových stránkách Základní školy Prachatice.

Žadatel:
Jméno, příjmení ………………………………………………………………………………
Datum narození ……………………………………………………………………………….
Místo trvalého pobytu, popřípadě jiná vhodná adresa pro doručování
…………………………………………………………………………………………………
Jiné kontaktní údaje (telefon, e-mail)¹⁾
………………………………………………………………………

Žádost
Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240,
Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice
IČ: 70932174
podle ustanovení § 37 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

o odklad povinné školní docházky
pro školní rok 2020/2021
jméno dítěte ………………………………………… datum narození…………………………
místo pobytu ……………………………………………………………………………………
V Prachaticích dne …………………...
podpis žadatele…………………………………..
Přílohy:
- doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa
__________________________________________________________________________
¹⁾ Nepovinný údaj
Výše uvedené údaje se považují za nezbytné údaje pro zápis dítěte dle § 37 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se
týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. - Nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci,
na požádání účastníka řízení správní orgán doručuje na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu,
kterou mu účastník řízení sdělí, zejména může-li to přispět k urychlení řízení; taková adresa může být sdělena
i pro řízení, která mohou být u téhož správního orgánu zahájena v budoucnu.) v souvislosti s § 34 a 34a
školského zákona a § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví.
Základní škola Prachatice je správcem osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na
webových stránkách Základní školy Prachatice.

