
26. základní škola v Plzni, Skupova 22, příspěvková organizace  
(k rukám ředitelky školy) 
 
 
Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
  
 
Žádám o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do základní školy, jejíž činnost 
vykonává 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace, a to 
od ………….. 
 
Dítě: 
Jméno a příjmení:  …………………………………………....................................................     
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………..  
Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………… 
  
Zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která osobně pečuje o dítě 
v pěstounské péči, která bude účastníka řízení (dítě) v přijímacím řízení 
zastupovat: 
 
Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………………………. 
Datum narození:……………………………………………………………………………………………..    
Místo trvalého pobytu: …………………………………………….......................................... 
Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s místem trvalého 
pobytu):………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ve škole se již vzdělává sourozenec:    ANO    NE 
 
Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky.  
 
 
Požádal jsem nebo budu žádat o přijetí i do jiné ZŠ:    ANO  NE 
Pokud ano, uveďte do které (kterých) …………………………………………………… 
 
 
  
 
 

V Plzni dne………………….   podpis zákonného zástupce……………………………… 
 



 26. základní škola v Plzni, Skupova 22, příspěvková organizace  VZOR 

(k rukám ředitelky školy) 
 
 
Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
  
 
Žádám o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do základní školy, jejíž činnost 
vykonává 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace, a to 
od 1.9.2018 
 
Dítě: 
Jméno a příjmení:  Emanuel  Novák…....................................................     
Datum narození: 23. března 2012……………………………………………………………..  
Místo trvalého pobytu: Úzká 1458/26, Plzeň………………………… 
  
Zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která osobně pečuje o dítě 
v pěstounské péči, která bude účastníka řízení (dítě) v přijímacím řízení 
zastupovat: 
 
Jméno, příjmení: Emanuela Nováková 
Datum narození: 14. 8. 1980…………………………………………………………………   
Místo trvalého pobytu: Úzká 1458/26, Plzeň………………………………………….. 
Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s místem trvalého 
pobytu): Skupova 2589/22, Plzeň 
 
Ve škole se již vzdělává sourozenec:    ANO    NE 
 
Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky.  
 
 
Požádal jsem nebo budu žádat o přijetí i do jiné ZŠ:    ANO  NE 
Pokud ano, uveďte do které (kterých) …………………………………………………… 
 
 
  
 
 

V Plzni dne………………….   podpis zákonného zástupce……………………………… 


