Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky
Účastníci řízení: (vyplní pro účely správního řízení)
1. nezletilé dítě:
Jméno dítěte:
Místo
narození:

Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:

2. zákonní zástupci:
Jméno, příjmení
(titul):
OTEC:
Adresa trvalého
pobytu:
Jméno, příjmení
(titul):
MATKA:
Adresa trvalého
pobytu:

(příp. jiný zákonný zástupce: příjmení a jméno ……………………………………………………………………………………………..
trvalé bydliště: ……………………………………………………………….………………………….…………………………….………………….…)

žádají tímto o přijetí nezletilého dítěte
k plnění povinné školní docházky ve Sportovní soukromé základní škole s.r.o. Litvínov, okres Most od 1.9.2021

Preferovaný zákonný zástupce pro komunikaci
pro účely správního řízení
(nepovinný údaj)
Adresa pro doručování písemností (není-li
shodná s místem trvalého pobytu):

rodiče se dohodli
OTEC - MATKA

(Údaje školy – vyplňuje škola)

Registrační číslo: 30/SSZS - Z - 2021 / __________
Podací razítko
Sportovní soukromá základní škola s.r.o.
Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01
DOŠLO:
Počet listů:
Počet příloh/listů:

číslo jednací: 30/SSZS-Z-2021/
S 10
POUČENÍ
Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky. V případě, že budu žádat o odklad povinné školní docházky a správní řízení bude nutno přerušit do doby,
než získám potřebná doporučující vyjádření a poté ukončit přerušení řízení, vzdávám se ve smyslu § 72 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení v platném znění
nároku na doručení písemného vyhotovení usnesení o přerušení řízení a informaci o ukončení přerušení řízení. Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Litvínov,
Podkrušnohorská 1677, okres Most dává možnost účastníkům správního řízení o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky nahlédnout před vydáním
rozhodnutí dne 30.4.2021 do spisu dle § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004Sb., Správní řád od 12.00 do 15.00 hodin na sekretariátu Sportovní soukromé základní
školy s.r.o. Litvínov, Podkrušnohorská 1677.

Zákonní zástupci dítěte (žáka)se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání ( přestup do jiné základní školy,
s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat zákonný zástupce:

---------------------------------------------------------

Podpis zákonného zástupce _________________________
V Litvínově dne: . 4. 2021

