Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

číslo žáka

U Školské zahrady 4/1030, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádám o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019 svého dítěte:
Údaje o žákovi

Zákonný zástupce

Jméno:

Jméno:

Příjmení:

Příjmení:

Datum narození:

Datum narození:

Rodné číslo:

Bydliště:

Místo narození:

Telefon:

Státní občanství:

E-mail:

Trvalé bydliště dítěte:
Doručovací adresa zákonného zástupce (je-li jiná):
Důvodem pro odklad je:
Součástí této žádosti jsou následující přílohy:
1) Doporučení školského poradenského zařízení
2) Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
Beru na vědomí, že uvedená doporučení je třeba doručit ředitelce školy do 30. dubna 2018.
Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a
osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl (a) poučen (a) o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.
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 v pracovních dnech v ředitelně školy nejpozději do 3. 5. 2018. Termín
Vaší případné návštěvy si rezervujte na telefonním čísle 284 680 367 od 7,30 do 8,00 hodin. Po uplynutí tohoto termínu bude
ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.
dle § 36 odst. 4 správního rádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné 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 podoba.
dle § 38 odst. 1 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.

V Praze dne:
podpis zákonného zástupce
Převzal(a):
Datum:
Číslo jednací:

tel. č.: 284 680 367
e-mail: zs@uskolskezahrady.cz
www: uskolskezahrady.cz

