
1 z 1

Základní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace

Telefon: +420 553 715 006          Fax: +420 553 715 006          e-mail: kancelar@zsenglisova.cz          WWW: www.zsenglisova.cz

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Jméno a příjmení:

Trvalé bydliště:

Údaje o dítěti:

Žádáno o odklad: Odklad v loňském roce:

Doručovací adresa :

Třída a jméno sourozence na škole:

Datum narození:

ke vzdělávání v základní škole ve školním roce 2019/2020

Doplňující údaje ohledně zápisu:

ano ne ano ne

Registrační číslo:

Školní družina: ano ne

Údaje o 1. zákoném zástupci:

Jméno a příjmení:

e-mail:Telefon:

Vztah k dítěti:

Místo trvalého pobytu :

Dodatečný odklad (po nástupu do školy) : ano ne

Vážení rodiče, věnujte pozornost následujícím informacím :
   Je-li při zápisu přítomno i dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce, je zápis složen z formální části a z
neformálních aktivit (rozhovor s dítětem, orientační posouzení dosažených znalostí a dovedností dítěte). Po
ukončení je zákonný zástupce informován, jak může do doby zahájení školní docházky vést dítě v oblastech, ve
kterých byla zjištěna nižší úroveň školní připravenosti. Škola doporučuje pracovat do doby zahájení povinné školní
docházky s dítětem podle Desatera pro rodiče, které je k dispozici u zápisu a na webových stránkách naší školy.
    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.
   V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude rozhodnutí o přijetí oznámeno zveřejněním
seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě (na vchodových dveřích budovy školy) a způsobem
umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách školy). Děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.
   O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem
nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete však požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí bude
zasláno v písemné podobě.

Vydala škola :

Zde je prostor pro Vaše požadavky, náměty, připomínky :

V Opavě dne : Podpis zákonného zástupce :

Podpis zapisující učitelky :

datová schránka :




