
Základní škola  

Praha 4,  Jižní IV. 1750/10, 141 39  

tel.: 272 763 368, fax: 272 761 887 

www.zsjizni.cz 

 

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – zařazení do přípravné třídy 
podle ustanovení § 47 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

 

1. Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10, 141 39  

zastoupená ředitelem školy:          Mgr. Bc. Kaiser Daniel 

 

 

2. Zákonný zástupce dítěte: 

Zákonní zástupci prohlašují, že se dohodli, aby níže uvedený zákonný zástupce jednal v záležitosti žádosti o zařazení 

do přípravné třídy ZŠ  a o výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství, pokud k němu došlo1).  

 

Příjmení, jméno, titul:.......................................................................................................................................................... 

 

Žádám tímto o zařazení do přípravné třídy  
 

3.  Účastník řízení (dítě): 
 

Příjmení, jméno: .................................................................................................................................................. 

Datum narození: .................................................................................................................................................. 

Adresa trvalého bydliště: .................................................................................................................................... 

 

 v Základní škole, Praha 4, Jižní IV. 1750/10, 141 39. 

 

 

4. Kontakty nutné pro vedení správního řízení (zákonný zástupce uvedený v bodě 2): 

Adresa pro doručování písemností (včetně PSČ): ……………………………………………………………………….. 

.............................................................................................................................................................................. 

Telefonické spojení: ……………………………………………………………………………………………. 

E-mailová adresa2): ……………………………………………………………………………………………. 

Datová schránka2): …………………………………………………………………………………………….. 

 

 
Zákonný zástupce prohlašuje, že žádost o zařazení do přípravné třídy byla projednána oběma zákonnými zástupci, kteří 

vyslovují svůj souhlas s docházkou do přípravné třídy v ZŠ, Praha 4, Jižní IV. 10.  

Zákonný zástupce žádá – nežádá*), aby byl druhý zákonný zástupce písemně informován o výsledku správního 

řízení. (Pouze v případě odpovědi „žádá“ uveďte jméno, příjmení a kontaktní adresu.)  

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa (včetně PSČ): …………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

http://www.zsjizni.cz/


Poučení: 

I. Součástí žádosti je „Přihláška do ZŠ Jižní IV. 10, Praha 4 – zápis do přípravné třídy část A“. 

II. Zákonný zástupce byl seznámen s kritérii přijímání žáků do přípravné třídy ZŠ Jižní pro školní rok 2023/2024. 

III. Zákonný zástupce byl seznámen a souhlasí:  

1. se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Otevřená škola,  jehož nedílnou součástí je výuka 

Anglického jazyka (jako prvního cizího jazyka) v 1. a 2. ročníku; 

2. se Školním řádem včetně oddílu 3 - „Práva a povinnosti zákonných zástupců“; 

3. s možností udělení odkladu povinné školní docházky; 

4. s možností vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dítěte docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy 

základní školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte (v případě udělení odkladu 

školní docházky);  

5. s možnostmi rozsahu a nabídky individuální pomoci a komunikace se zákonnými zástupci pro přípravu dítěte 

na vstup do školy u dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí, včetně dětí ze sociálně znevýhodněného 

prostředí; 

6. s možnostmi, jakými může zákonný zástupce do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho 

dalším rozvoji. 

IV. Zákonný zástupce byl seznámen s průběhem správního řízení: 

Veškeré informace budou zveřejňovány na webových stránkách školy a na úřední desce. 
A) Rozhodnutí o zařazení/nezařazení do přípravné třídy – bude zveřejněno na webových stránkách školy a na úřední desce školy 

(hlavní vchod) pod registračními čísly nejpozději 5. 5. 2023. S ohledem na další průběh správního řízení Vás žádáme, abyste 

v případě přijetí potvrdili nástup Vašeho dítěte do ZŠ Jižní do 31. 5. 2023. 

V případě, že počet dětí u zápisu přesáhne maximální kapacitní počet možných přijatých žáků, pořadí přijímaných dětí se stanovuje 

v souladu s pořadím splnění podmínek od I. bodu do V. bodu. O pořadí náhradníků rozhodne los. Případné veřejné losování proběhne 

2. 5. 2023. Bližší informace o losování budou vyvěšeny na webu školy dne 25. 4. 2023.  

(§ 183, školský zákon3)
, § 67, správní řád4)

, Kritéria přijímání žáků do přípravné třídy5)) 
 

B) Správní řád4) – možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, nahlížení do spisu 

§ 36, odst. 3) Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se  

k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit 

se k podkladům rozhodnutí vzdal. 

§ 38, odst. 1) Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci ... 

 

Vyjádřit se k podkladům, nahlédnout do spisu je možné dne 24. 4. 2023 mezi 7:30 a 16:00 hod. v kanceláři školy. 
 

C) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě 

písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce3). 
 

 

Způsob doručení rozhodnutí o nepřijetí*):   osobně  datovou schránkou  poštou 

 

 

Zákonný zástupce svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s „Poučením“, rozumí mu a souhlasí s ním. 

Zákonný zástupce svým podpisem potvrzuje, že veškeré údaje uvedené v žádosti i v přihlášce jsou pravdivé.  

 

V Praze dne ..................................................   ................................................................................ 

                           podpis zák. zástupce 

Poznámky: *) Nehodící se škrtněte. 

1) § 876 a 877 občanského zákoníku; 2) Údaje se souhlasem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679;3) zákon č. 

561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů; 4) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; 5) Kritéria přijímání žáků do Přípravné třídy ZŠ Jižní 

pro šk. rok 2023/2024 č.j. 2076/2022/O2/Kai/V/5.  

 
 

Vyplní škola:    Došlo dne: ..........................................................   Počet listů: ..................................... 

Spisová značka: ..........................................................................   Registrační číslo: 02023 .............................. 

Poznámka: ........................................................................................................................................................... 

OPŠD: .................................................................................................................................................................. 

Zápis do 1. ročníku (datum, ZŠ): ........................................................................................................................ 


