
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÍŠNICE,  

okres Praha-západ 
                                              Líšnice 19, 252 10 Mníšek pod Brdy                       

                    tel./fax.318592657, e-mail zslisnice@zslisnice.cz, www.zslisnice.cz 

 

Žádost o PŘIJETÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

do 1. ročníku základní školy na školní rok 2022 / 2023 

Žádost se podává k rukám Mgr. Aleny Fialové, ředitelky základní školy, jejíž činnost 

vykonává Základní škola a mateřská škola Líšnice, okres Praha – západ. 

1. Zákonný zástupce dítěte - žadatele: 

Jméno a příjmení:   

Místo trvalého pobytu: 

Další adresa pro doručování: 

 

Datum narození:  

Telefonní číslo: 

(nepovinný kontaktní údaj) 

 

e-mailová adresa:  

(nepovinný kontaktní údaj) 

 

2. Podle ustanovení § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) žádám jako zákonný zástupce o PŘIJETÍ 

dítěte k povinné školní docházce do Základní školy v Líšnici, okres Praha – západ pro 

žadatele: 

Jméno dítěte: 

 

 

Místo trvalého pobytu: 

 

 

Datum narození: 

 

 

3. Správní orgán, jemuž je žádost doručována: 

Základní škola a mateřská škola Líšnice, okres Praha-západ, Líšnice 19, 252 10 Mníšek pod 

Brdy, ředitelka školy: Mgr. Alena Fialová. NAHLÍŽENÍ DO SPISU je možné ve středu 20. 4. 2022 

v budově ZŠ Líšnice na adrese Líšnice 19, 25210, Mníšek pod Brdy od 10.00 do 12.00. 

V___________________ dne _____________________ 

       ________________________  

podpis zákonných zástupců dítěte 
Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně 

způsobilé. Rodiče jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním 

jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů 

jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte 

sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.  
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