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Žádost o přestup žáka z jiné základní školy 

Žadatel - zákonní zástupci dítěte 

Jméno a příjmení, titul:      _________________________________________________ 

Adresa trvalého pobytu:    _________________________________________________ 

 

Žádáme tímto ředitelku základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Vojnův Městec, okres Žďár 

nad Sázavou, příspěvková organizace, o schválení přestupu mého/ našeho dítěte z jiné ZŠ:    

       

jméno a příjmení dítěte: _______________________________________________________  

 

datum narození: _________________    rodné číslo: ____________________________ 

 

                 

bytem _______________________________________________________________ PSČ _________ 

 

                                  

ve školním roce _____________ do _________ ročníku na Základní škole Vojnův Městec, okres Žďár 

nad Sázavou, příspěvková organizace 

 

                            

s platností od _______________ 
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Výše jmenované dítě je (bylo) dosud  (ve školním roce ___________ ) žákem(kyní) ________ ročníku 

 

                     

na ZŠ _______________________________________________________________ PSČ _________ 

 

                                                               

s povinnou výukou cizího jazyka _______________________________________________________ 

 

Současně Vám oznamujeme, že jsme podání žádosti o přestup řádně oznámili na základní škole, 

kterou mé/naše dítě dosud navštěvuje. 
 

Výtah ze školského zákona : 
 

O přestupu žáka základní školy (víceletého gymnázia) do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného 

zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje 

o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, 

zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace 

žáka ze školní matriky.  

                                                  

V _________________________ dne ______________ 

 

tel. č. matky: ____________________________  tel. č. otce: ______________________________ 

 

email matky: ____________________________ email otce: _______________________________ 

         

 

podpis zákonných zástupců žáka(kyně):  ____________________   

_______________________  

  


