Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace

Podklady k jednání o nástupu školní docházky
(Obdrží rodiče u zápisu a po vyplnění obou stran vrátí škole nejpozději do 30. dubna kalendářního roku)

Jméno dítěte: …………………………………………., datum narození: …………………………
Jména – otce: ……………………………….., matky: …………………………………………….
Adresa bydliště: …………………………………………………………………………………….
Dítě navštěvuje MŠ – kterou: ……………………………………………., jak dlouho: …………..
………………………………………………………………………………………………………
Žádost rodičů:
*) Žádáme tímto o předčasné zařazení dítěte do 1. ročníku ZŠ v ……….………………………….
……………………………………………………………..…, kde dítě *) bylo/nebylo zapsáno.
*) Na základě doporučení žádáme tímto pro své dítě odklad nástupu školní docházky o jeden rok.
Dítě bylo u zápisu na ZŠ v ……………………………………………………………………….
*) Škrtněte, co se nehodí.
V ………………….. dne ………………..
……………………………………………
……………………………………………
podpisy rodičů

Odborná vyjádření k nástupu školní docházky:
I. Vyjádření lékaře (stručné závěry vyšetření):

V ………………….. dne ……………

…………………………………………..
razítko a podpis

Jaké stanovisko zaujímají rodiče k doporučení lékaře:
………………………………………………………………………………………………………

II. Vyjádření pedagogicko-psychologické poradny (závěry vyšetření):

V ……………………. dne ………………

………………………………………..….
razítko a podpis

Jaké stanovisko zaujímají rodiče k doporučení poradny:
………………………………………………………………………………………………………

Vyjádření školy: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
V Havířově dne ……………………..
……………………………………….
razítko a podpis

Poznámky:

Pomůcka pro rodiče (není součástí Podkladu k jednání o nástupu školní docházky)
Odklad povinné školní docházky (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o
to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden
školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné
školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti
odkladu povinné školní docházky.
Poradenské zařízení:
Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, příspěvková organizace
pracoviště Havířov
Opletalova 602/5
736 01 Havířov-Šumbark
tel.: 597 582 372, 733 674 890
(PPP se nachází v areálu Střední školy řemesel a služeb, Školní ul., Havířov-Šumbark, vchod do budovy
ze strany Opletalovy ul., 1. poschodí, vchod do poradny označen. Pro lepší orientaci – v blízkosti se
nachází krytý plavecký bazén, nákupní středisko Lidl.)
Speciálně pedagogické centrum
Komenského 614
735 06 Karviná-Nové Město

tel.: 596 314 923, e-mail: spc.karvina@seznam.cz

Telefonní čísla na ZŠ Havířov-Šumbark Moravská 29/497:
596 802 542 – sekretariát školy
596 802 543 – p. Mgr. Jarmila Wilczková, statutární zástupkyně ředitelky
596 802 541 – p. Mgr. Eliška Tomíčková, ředitelka školy
596 802 546 – školní družina
596 884 555 – školní jídelna
E-mail na sekretariát: sekretariat@zsmoravska.cz
E-mail ŠJ: sjidelna@volny.cz
Stránky ZŠ (web): www.zsmoravska.cz

