Správní orgán, jemuž je žádost doručována:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, HOVORČOVICKÁ 11
Mgr. Tomáš Táborský, ředitel školy
Věc: Žádost o použití slovního hodnocení výsledků vzdělávání u žáka s vývojovou poruchou učení
Poznámka: Diagnostiku vývojové poruchy učení provádí školské poradenské zařízení (ŠPZ).
Školskými poradenskými zařízeními jsou pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPZ).

Vážený pane řediteli,
v souladu s § 51 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Vás tímto žádám o použití slovního hodnocení výsledků vzdělávání
pro:  mého syna  mou dceru

(zaškrtněte)

jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
datum narození dítěte: ………………………………………………………………
adresa trvalého pobytu dítěte: …………………………………………………………………………………………………………………...……
 1. pololetí  2. pololetí
(zaškrtněte)

žáka/žákyni třídy …………… Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11 za období:
školního roku 20………/………
 ve všech předmětech

(zaškrtněte, popř. doplňte)

 v těchto předmětech: ………………………………………………………………………………………………………………..…..…………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……….
jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………………………….………….
datum narození zákonného zástupce: ………………………………………………………………
adresa trvalého pobytu zákonného zástupce: …………………………………………..…………………………………………………………..
Součástí žádosti  je  není tato příloha:
(zaškrtněte)
(nepovinná, pokud již u žáka/žákyně byla vývojová porucha učení dříve diagnostikována a škole doložena)
doporučující zpráva ze školského poradenského zařízení
 název a adresa zařízení: …………………………………………………………………………………………………………………………………
 datum vydání zprávy: ………………………………
 součástí zprávy jsou informace o diagnostikované vývojové poruše učení dítěte

V ………………………………………………… dne ……………………………………

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

Čestně prohlašuji, že tato žádost není v rozporu s požadavky druhého zákonného zástupce dítěte.
……………..………………………………
podpis zákonného zástupce
Zákonné zástupce (dále jen „rodiče“) upozorňujeme, že na základě ust. § 876 a dalších zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě. Hrozí-li při rozhodování o záležitosti dítěte nebezpečí z prodlení,
může jeden z rodičů rozhodnout nebo dát přivolení sám; je ale povinen neprodleně sdělit druhému rodiči, jaký je stav věcí. Jedná-li
jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. Při
právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný
zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou).

