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Informace povinně sdělované zákonnému zástupci uchazeče 

 
 
 
__________________________________________________________________________, 
                                   (jméno a příjmení zákonného zástupce uchazeče) 
 
zákonný  zástupce:  
 
___________________________________________________________________________    
                                                   (jméno a příjmení uchazeče) 
 
Adresa: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Čj. 
 
Informace sdělované v průběhu formální části zápisu do prvního ročníku základního 
vzdělávání (zápisu k povinné školní docházce) v Základní škole Velvary, pro školní rok 
2017/2018 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
dnem doručení žádosti Vaší dcery/syna  
 
___________________________________________________________________________  
 
bylo zahájeno správní řízení ve věci jejího přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, 
jejíž činnosti vykonává Základní škola Velvary 
 
V souvislosti s uvedeným správním řízením Vám sdělujeme následující informace. 
 
Správní orgán 
 
O přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání rozhodne Základní škola Velvary svým ředitelem 
Mgr. Petrem Doškem.  
 
 
 
 
 



Registrační číslo 
 
Pro účely správního řízení ve věci přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž 
činnost vykonává Základní škola Velvary  je Vaší dceři/Vašemu synovi: 
 
___________________________________________________________________________                          
(jméno a příjmení),  
 
nar. __________________________ místo trvalého pobytu ___________________________ 
 
přiděleno registrační číslo _____________________ (doplní se konkrétní registrační číslo). 
 
 
 
 
Možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
 
Před vydáním rozhodnutí máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ………….. 
(doplní se den a hodiny). 
 

Oznámení rozhodnutí o přijetí a nepřijetí uchazeče 
 
Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod 
přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na přístupném místě 
ve škole, a to vývěska na budově školy – boční vchod (Bezručova ulice) a současně na 
webových stránkách školy www.zsvelvary.cz. 
 
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 
uchazeče bude zveřejněn oběma způsoby alespoň na dobu 15 dnů. 
 
Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem 
řízení u každého uchazeče se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená. 
Rozhodnutí o přijetí uchazeče si může zákonný zástupce vyzvednout v kanceláři školy.  
 
Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno zákonnému zástupci do vlastních rukou, a to 
osobním předáním v Základní škole Velvary nebo poštovní zásilkou do vlastních rukou. 
 

Možnost požádat o odklad povinné školní docházky 
 
Zákonný zástupce dítěte má možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte, a to 
od 1. do 30. 4. 2017 
 
Žádost o odklad povinné školní docházky je povinně doložena buď  
a) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-

psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře  
nebo  
b) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-

psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a klinického psychologa. 
 
 



 
Místo, datum: 
 
 
 
………………….. 
Mgr. Petr Došek 
ředitel  


