Přihláška k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu:

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Údaje o zákonném zástupci:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:

…………………………………………………

Datum narození zákonného zástupce:
…………………………………………………
Místo trvalého pobytu zákonného zástupce (pokud je odlišné od místa trvalého pobytu dítěte) :
………………………………………………………………………………………………
Adresa pro doručování (pokud je odlišná):
………………………………………………………………………………………………
Telefon:
…………………………………………………
E-mail:
…………………………………………………
Vyhodnocení naplnění pomocných kritérií přijetí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Sourozenci žáků, kteří ZaHRAdu navštěvují od 1. 9. prvního ročníku (100 bodů)
- Sourozenci žáků, kteří ZaHRAdu navštěvují po přestupu z jiné školy (1 bod)
- Děti zaměstnanců školy HPP (10 bodů)
- Děti zaměstnan ců školy na DPP, vedoucích kroužků apod… (3 body)
- Členové Hnízda podle doby členství (za každý rok členství 2 body, max. 10 bodů, 2-10 bodů)
- Děti vedené na seznamu zájemců o nástup do ZaHRAdy (2 body)
- Děti, které již byly v ZaHRAdě u zápisu - např. s odkladem (3 body)
- Děti jejichž rodič(e) se zúčastnil(i) Informační schůzky (2 body)
- Děti, které zažily den ve škole „na vlastní kůži“ 1 den (2 body)
- Děti, které navštěvovaly Lesní rodinný klub na Tišnovsku (1 bod)

Celkem bodů: ……………………….
Tímto uděluji souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro účely přijímacího řízení v souladu se
Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Podpisem stvrzuji, že jsme se (dítě i zákonní zástupci dítěte) dostatečně seznámili s vizí a
fungováním Základní školy ZaHRAda a souhlasíme s ní.
V ........................................... dne ...............................................
…………………………………………………………………..
zákonní zástupci dítěte (otec a matka)

Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádám o odklad povinné školní docházky o jeden rok.
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

V ........................................... dne ...............................................
…………………………………………………………………..
zákonní zástupci dítěte (otec a matka)
(Žádost o odklad povinné školní docházky se řídí § 37 a § 165 odst. 2, písm. c), zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon. Je třeba k ní doložit doporučující stanovisko školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.)

