Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11
ZÁPISNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
VÁŽENÍ RODIČE,
VYPLNĚNÍ VŠECH NÍŽE UVEDENÝCH ÚDAJŮ JE PRO VÁS NEPOVINNÉ, JEJICH VYPLNĚNÍM VŠAK ŠKOLE
USNADNÍTE ZPRACOVÁNÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, KOMUNIKACI S VÁMI ČI VČASNÉ NASTAVENÍ PODPŮRNÝCH
OPATŘENÍ PRO DĚTI, KTERÉ JE BUDOU POTŘEBOVAT. DALŠÍ ÚDAJE JSOU INFORMACE, KTERÉ PO VÁS BUDOU
PO NÁSTUPU DĚTÍ DO ŠKOLY POŽADOVÁNY ZA ÚČELEM VEDENÍ ŠKOLNÍ MATRIKY.
(v souladu s § 28 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění).

Příjmení a jméno dítěte: …………………………………………………………………………………………………………
ÚDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZÁPISEM
Spádová základní škola (pokud je jiná než tato): ………………………………………………………………………………………………..
Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, má ředitel této školy povinnost tuto skutečnost ohlásit řediteli školy spádové.
(§ 36 odst. 5 školského zákona)

Dítě přichází k zápisu po odkladu povinné školní docházky: ano – ne *

*nehodící se škrtněte

Škola uvádí počet přijatých žáků po odkladu školní docházky do povinných statistických výkonových výkazů pro příslušný školní rok.

Doporučení školského poradenského zařízení pro poskytování podpůrných opatření:
Některé děti již v době zápisu mají doporučení z pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra s přiznanými
podpůrnými opatřeními - např. nárokem na přidělení asistenta pedagoga apod.

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sourozenci již navštěvující tuto školu:
Docházka sourozence do této školy je součástí kritérií pro přijímání žáků do prvních tříd Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11.

ne – ano *  příjmení a jméno: …………………………………………………………………………………………… třída: ……………..…

ÚDAJE SOUVISEJÍCÍ S VEDENÍM ŠKOLNÍ MATRIKY
ÚDAJE O ZAPISOVANÉM DÍTĚTI
Rodné číslo: ……………………………/……………

Státní občanství: …………………………Mateřský jazyk:…………………….…

Místo narození: ………………………………………………………………….…

okres: ………………………………………………….………

Navštěvovaná mateřská škola: ………………………………………………………………………………………………………………………….
ÚDAJE O RODIČÍCH (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH)
Matka Příjmení: ……………………………………………………………………… Jméno: …………………………………………………………
Kontaktní adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(není-li shodná s adresou trvalého pobytu dítěte)

Telefonický kontakt: ……………………………………………………… e-mailová adresa: ………………………………………………….
Otec Příjmení: ………………………………………………………………………… Jméno: …………………………………………………………
Kontaktní adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(není-li shodná s adresou trvalého pobytu dítěte)

Telefonický kontakt: ……………………………………………………… e-mailová adresa: ………………………………………………….
………………………………………
V případě nepřítomnosti druhého zákonného zástupce je nutné doložit jeho písemný souhlas / plnou moc.

Zápis provedl(a): ……………………………………………

podpis zákonného zástupce
vyplňuje škola

