Základní škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace, Náves 91, 67938 Cetkovice, tel.:516477525, IČO: 70990255

Žádost zákonných zástupců
o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku ……………………
do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková
organizace, se sídlem Náves 91, 67938 Cetkovice
§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní
docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to
písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné
školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a
odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě
dovrší osmý rok věku.
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Místo trvalého pobytu
(popřípadě jiná adresa pro doručování): …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …….
telefonní číslo: ………………………………………… e-mailová adresa: …………………………….……………………………………datová schránka:…………………..
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Místo trvalého pobytu
(popřípadě jiná adresa pro doručování): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefonní číslo: ………………………………………… e-mailová adresa: …………………………….………………………………………datová schránka:……………………
Podle ustanovení § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), žádám o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Cetkovice, okres Blansko,
příspěvková organizace, se sídlem Náves 91, 67938 Cetkovice
Jméno a příjmení dítěte (žadatele):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Místo trvalého pobytu
(popřípadě jiná adresa pro doručování): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Další informace: (údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:
o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte,
o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
(tyto další informace nemají vliv na rozhodnutí ředitele o přijetí/nepřijetí, s výjimkou nespádového žáka, pokud by bylo zřejmé, že jeho
přijetím by byl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
Tyto informace se doplňuji v dotazníku, který je součástí žádosti, viz příloha č, 1.
Datum doručení:………………………….. Registrační číslo: ……………………………………………………
Počet listů: 7 +……………….
Počet příloh:
1. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ, ZPŠ, ZŠSp
2. Desatero pro rodiče
3. Generální informovaný souhlas
4. Další informace pro zákonné zástupce
5. Co připravit – informace pro rodiče
6. Zápis do školní družiny - informace
7. Školní zralost
8.
9.
(např. doporučení školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa), příp. další s ohledem na individuální
případ – soudní rozhodnutí apod.)
§ 37 odst. 2 školského zákona: Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu
povinné školní docházky.
Zákonný zástupce/zákonní zástupci prohlašuje/í, že si podali žádost k zápisu dítěte k základnímu vzdělávání jen na Základní škole Cetkovice,
okres Blansko, příspěvková organizace, Náves 91, 67938 Cetkovice a nemají v úmyslu navštívit další základní školy. Oba zákonní zástupci
s volbou základní školy souhlasí a nejsou v rozporu. Uvádí pravdivé údaje o sobě a svém dítěti. Případné změny bez odkladu oznámí
písemnou formou a doručí na základní školu, adresa Náves 91, 67938 Cetkovice.
Jméno a příjmení zákonného zástupce, který bude jednat se základní školou za žáka………………………………………………………………………………………

V …………………….. dne……………………. Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………………………

