
Jméno a příjmení

Místo narození

Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022
Základní škola Vorlina Vlašim, příspěvková organizace

Dítě

Registrační číslo

Adresa trvalého bydliště

Datum narození

Navštěvovaná MŠ

Rodné číslo

Udělen odklad PŠD v loňském roce (ano / ne) Třídy sourozenců na škole

1. zákonný zástupce dítěte

Trvalé bydliště (nebo viz dítě)

Jméno a příjmení Vztah (otec / matka)

e-mail Datová schránkaTelefon

2. zákonný zástupce dítěte

Trvalé bydliště (nebo viz dítě)

Jméno a příjmení Vztah (otec / matka)

e-mail Datová schránkaTelefon

Adresa pro doručování písemností (nebo viz 1. zákonný zástupce / 2. zákonný zástupce)

Jméno a příjmení

Adresa

Další údaje

Lateralita dítěte (levák x pravák x není zatím zřejmé)

Žádost o odklad PŠD pro dítě (ano / ne)

Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy (ano / ne)

Žádost o zařazení do  školní družiny (ano / ne)

V Dne Podpisy zákonných zástupců dítěte

V žádosti uvedené osobní údaje jsou požadovány za účelem vedení správního řízení - zápisu a přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy.
Při vedení dokumentace škola postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 
a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum narození

Datum narození

ANO NE

ANO NE

Po absolvování přípravné třídy se může zákonný zástupce rozhodnout, na kterou ZŠ podá v příštím školním roce žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku.

Žádost o stravování ve školní jídelně (ano / ne)

ANO NE

ANO NE

Zájem o Hejného metodu matematiky (ano / ne)

Jedná se o předběžný zájem. Bude následně nutné vyplnit závaznou přihlášku (u obědů ve školní jídelně).

ANO NE

Údaje školy (prosíme nevyplňovat)

Základní škola Vorlina Vlašim, příspěvková organizace Datum doručení:

Zvláštní dovednosti, které dítě projevilo  (popis, např. čtení, psaní, umělecké sklony, matematické vlohy aj.) nebo případné zdravotní oslabení.

Číslo jednací:

Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání (nebo odkladem školní docházky apod.) bude vyřizovat:

Podle ustanovení § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,

přihlašuji k zápisu k povinné školní docházce na zdejší škole:

Spisová značka:

Cizinci (zaškrtnout)

Státní občanství

trvalý přechodný


