Svobodná lesní základní škola Ráj, z.s.

Registrační číslo přidělené pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí:
Správní orgán, jemuž je žádost doručována:

2020/ZP/…………….

Č. j. :...............................................

Svobodná lesní základní škola Ráj, z.s.
č.p. 67, 386 01 Pracejovice

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE:
Jméno a příjmení:
Adresa místa trvalého pobytu:
Adresa pro doručení:

*pokud je odlišná od místa trvalého pobytu

Telefon:
E-mail:

ŽÁDOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O PŘIJETÍ (PŘESTUP) DÍTĚTE
K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
od školního roku 2020/2021
podle ustanovení § 49 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
žádám o přijetí k základnímu vzdělávání do … třídy Svobodné lesní základní školy Ráj, z.s.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:
Stávající základní škola a třída
Adresa stávající školy

Svobodná lesní základní škola Ráj, z.s.
Údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy - o speciálních
vzdělávacích potřebách dítěte, o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít
vliv na průběh vzdělávání:

Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání bude vyřizovat
zákonný zástupce:
Jméno a příjmení
zákonného zástupce:

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom/a důsledků, které by z úmyslně
uvedených nepravdivých údajů plynuly.
Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), mohou účastníci řízení před vydáním rozhodnutí o přijetí po domluvě
přes e-mail svobodnalesniskola@gmail.com.
Nahlédnout do spisu podle § 38 správního řádu mohou účastníci řízení a jejich zástupci po obdržení
rozhodnutí o nepřijetí po domluvě přes e-mail svobodnalesniskola@gmail.com.

V …............................................ dne ….......................2020

_________________________________
Podpis zákonného zástupce

Součástí žádosti je Zápisní list do ... třídy a přidělení registračního čísla.

Datum doručení:

Počet listů:

Počet příloh:

