Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY („NULTÉHO ROČNÍKU“) PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
ŽADATEL (účastník řízení)

údaje o dítěti

Jméno: ………………………………………… Příjmení: ……………………………………………………………………………
Datum narození: …………………………………………………………… Rodné číslo: …………………………/……………
Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………………
žádá prostřednictvím svého ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

údaje o rodiči - zákonném zástupci

Jméno: ………………………………………… Příjmení: ……………………………………………………………………………
Datum narození: ………………………………………………………………
Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………………
Adresa pro doručování písemností: ……………………………………………………………………………………………………………………
(není-li shodná s místem trvalého pobytu)

Telefonický kontakt: …………………………………………………

e-mailová adresa: …………………………………………………………

o PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY pro školní rok 2019/2020 do základní školy,
jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 (se sídlem Hovorčovická 1281/11, Praha 8).
V ………………………………………………… dne …………………………………

…………………………………………
podpis zákonného zástupce

Čestně prohlašuji,
že tato žádost není v rozporu s požadavky druhého zákonného zástupce dítěte.
V případě nepřítomnosti druhého zákonného zástupce je nutné doložit jeho písemný souhlas / plnou moc.

………………………………………
podpis zákonného zástupce

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:
1. Byl(a) jsem informován(a) o vyučovacím jazyku této školy, kterým je jazyk český.
2. V případě, že bude nutno správní řízení přerušit do doby, než získám potřebná doporučující vyjádření a poté bude nutno
ukončit přerušení řízení, vzdávám se ve smyslu § 72 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění nároku
na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o přerušení řízení a rozhodnutí o ukončení přerušení řízení.
3. Dávám svůj souhlas Základní škole, Praha 8, Hovorčovická 11 k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje
a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění.
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona,
v platném znění, vedení nezbytné zdravotnické dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí
školy (jako jsou školní výlety, školy v přírodě a lyžařské kurzy), vedení přijímacího řízení na střední školy, úrazového
pojištění žáků a pro jiné účely související s běžným chodem školy.
Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na tuto školu a na zákonem stanovenou dobu, po kterou
se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která mimo zákonem
stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen
o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodů.

………………………………………
V případě nepřítomnosti druhého zákonného zástupce je nutné doložit jeho písemný souhlas / plnou moc.

Registrační číslo žádosti: ………PT/2019-20

uděluje škola

podpis zákonného zástupce

Další údaje o dítěti
Státní občanství: ……………………………………………………………… Zdravotní pojišťovna: ……………………………
Zdravotní stav (chronická onemocnění, alergie…): ………………………………………………………………………………………………………
Zdravotní postižení, znevýhodnění (údaje potřebné pro nastavení podpůrných opatření, přidělení asistenta pedagoga…) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Výslovnost: dobrá – má problémy *  s výslovností hlásek: …………………………………………………

*nehodící se škrtněte

Navštěvovaná mateřská škola: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Sourozenci navštěvující naši školu: ne – ano *  jméno a příjmení: ………………………………………………… třída: …………
Sourozenci navštěvující naši školu: ne – ano *  jméno a příjmení: ………………………………………………… třída: …………
*nehodící se škrtněte

Předběžný průzkum (sdělení není závazné)
Bude dítě navštěvovat školní družinu: ano – ne *

Bude dítě navštěvovat školní jídelnu: ano – ne *

Povinné přílohy:
1. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
(pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)
2. Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky (pokud byl odklad udělen jinou základní školou)
Příloha č. 1 - posouzení školského poradenského zařízení *
a) je součástí této žádosti

b) je samostatná  počet listů příloh: ………

Příloha č. 2 - rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky *
a) vystavuje tato škola

(pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)

Doporučuji – nedoporučuji * zařazení dítěte do přípravné třídy.
Stručné zdůvodnění:

*

nehodící se škrtněte

*nehodící se škrtněte

b) vystavuje jiná škola  název školy: ………………………………………………………………

POSOUZENÍ PŘÍSLUŠNÉHO ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Datum:

*nehodící se škrtněte

Razítko a podpis:

