Žádost o přestup žáka z jiné základní školy
Zákonný zástupce A
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:

Ulice:
PSČ:

Obec:
Telefon*):
E-mail*):
adresa pro doručování písemností:
(není-li shodná s adresou trvalého pobytu)

Zákonný zástupce B
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:

Ulice:
PSČ:

Obec:
Telefon*):
E-mail*):
adresa pro doručování písemností:
(není-li shodná s adresou trvalého pobytu)

Podle ustanovení §49 odstavec 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), žádáme o povolení přestupu našeho syna/naší dcery
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:

Ulice:
PSČ:

Obec:
ze základní školy:

(název a adresa současné školy)

do Základní školy a mateřské školy, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
do ………………………………. ročníku, ke dni…………………………………

V…………………..dne……………..
podpis zákonného zástupce A

podpis zákonného zástupce B

*) nepovinný údaj
Žádost přijata dne……………………. Podpis……………………..Spisová značka……..……………………….

Poučení účastníků správního řízení
přestup

POUČENÍ:
Účastníci řízení jsou zejména oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do
vydání rozhodnutí, mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36
správního řádu). Právem účastníka je nahlížet do spisu a činit si výpisy, na jejich žádost jim správní orgán
pořídí kopie spisu nebo jeho části (§ 38 správního řádu).
Účastník řízení si může zvolit zmocněnce a to písemnou plnou mocí nebo plnou mocí udělenou ústně do
protokolu u správního orgánu (§ 33 správního řádu).
Účastník řízení je zejména povinen poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při
opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 správního řádu) a označit důkazy na podporu svých
tvrzení (§ 52 správního řádu).

Zároveň svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s:
1. Vnitřním předpisem pro přestup žáka z jiné školy.
2. Průběhem správního řízení, postavením účastníků správního řízení a lhůtami, v nichž mohou účastníci
uplatnit svá práva.

V ………………………….. dne………………….

JMÉNO a podpis zákonného zástupce A

JMÉNO a podpis zákonného zástupce B

Čestné prohlášení
přestup
platné zakroužkujte, ostatní škrtněte

A. O přestup dítěte do jiné základní školy žádají oba zákonní zástupci dítěte.
B. Zákonní zástupci se dohodli, že pro účely správního řízení ve věci přestupu dítěte do jiné základní
školy, bude dítě zastupovat otec / matka ………………………………………………………….....
a tento zákonný zástupce bude druhého informovat o z hájení, průběhu a výsledcích správního
řízení.
C. Zákonný zástupce podávající žádost nebude informovat druhého zákonného zástupce, ale je si
vědom jeho postavení jako účastníka správního řízení a pro tyto účely uvádí v žádosti kontaktní
údaje druhého zákonného zástupce.
D. Zákonný zástupce podávající žádost nemůže sám informovat druhého zákonného zástupce ani
uvést jeho kontaktní údaje.
E. Dítě má pouze jednoho zákonného zástupce.

V ………………………….. dne………………….

JMÉNO a podpis zákonného zástupce A

JMÉNO a podpis zákonného zástupce B

