Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11
se sídlem Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8
Čj. 1067/2019

Rozhodnutí o vyhlášení zápisu do přípravné třídy základní školy
pro školní rok 2020/2021
Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11, zastoupená svým ředitelem
Mgr. Tomášem Táborským, vyhlašuje v souladu s ust. § 34a, § 47, § 164, § 165, § 178
a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), a v souladu s ust. § 7 vyhlášky 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vše ve znění
pozdějších předpisů, zápis do přípravné třídy základní školy pro školní rok 2020/2021.
Zápis do přípravné třídy se uskuteční v termínu:


12. 5. 2020 v době od 15:00 do 18:00 hod.

Zápis proběhne v budově školy v přízemí ve velké sborovně.
Pro školní rok 2020/2021 bude přijímáno nejvýše 15 žáků.
V případě, že se zákonný zástupce zapisovaného dítěte z důvodu hodného zřetele nemůže
zúčastnit zápisu v řádném termínu, pak si domluví jiný termín se zástupkyní ředitele školy
Mgr. Šárkou Ješinovou
Důležitá informace:
Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem plnění povinností vyplývajících ze školského
zákona, a jeho prováděcích předpisů, zejména za účelem vedení dokumentace školy a plnění
povinností školy v souladu s ust. § 16 školského zákona. Rozsah zpracovávaných osobních
údajů vyplývá z ust. § 28 školského zákona.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění docházky v naší škole. Údaje budou
zpracovávány pouze školou jako správcem osobních údajů a bez souhlasu zákonných zástupců
nebudou dále předávány. Subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce má právo přístupu
k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i o další práva stanovená zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Povinné přílohy:
Zákonné zástupce, kteří budou pro své dítě žádat o zařazení ke vzdělávání v přípravné třídě
základní školy, upozorňujeme na nezbytnost dodání doporučujícího posudku školského
poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického
centra), v němž bude doporučen odklad povinné školní docházky a zároveň doporučeno
zařazení dítěte do přípravné třídy, a rovněž doporučujícího posudku odborného lékaře
nebo klinického psychologa, v němž bude doporučen odklad povinné školní docházky.
Žádost o odklad je nutné podat řediteli školy nejpozději do 30. 4. 2020.
Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 8, doporučujeme Vám
využít služeb této poradny. Vzhledem k delším objednacím dobám doporučujeme zajistit si
vyšetření včas před zápisem.

Organizace:
Zápis se skládá z formální části, v jejímž průběhu zákonný zástupce podá žádost o zařazení
dítěte do přípravné třídy základní školy a předloží rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti.

V Praze dne 1. 12. 2019

Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy

