
Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 291497 okres Karviná, příspěvkové organizace
Moravská 497 129,736 01 Havířov-Šumbark

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy zíkladní školy

Jako zákonný zástupce Žádám o přijetí dítěte do přípravné třídy na Zák|adní školu Havířov-Šumbark Moravská
29/497 okres Karúná, příspěvková organizace.

Údaie o žadate|i (zákonném zástupci):

Jméno ........ příjmení ...!....i........' vztahkdítěti (otec' matka, jiný):

Bydliště

Nepovinné údaje:

Telefon

Údaie o žákovi:

Jmétožáka... Příjmení žáka......'...

Datum tarozeni ........, rod. ěíslo ........... ,zdrav. pojišťovna

Trvalé bydliště ..'..'........

Aktuální bydliště *) ...'....'.....

Žák zaltájí vzdělává,rrrí ve škole od .............

*) Pokud je aktuální bydliště stejné jako trvalé bydliště - ne'vypisujte.

Podpis žadatele

Vviádření nedagogicko-psvcholoeické poradnv:

V ........................ dne

Jméno a podpis odbomého pracovníka PPP Razítko PPP



Ředitelka
Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 291497 okres Karviná, příspěvková organizace
Moravská 497l29
736 0l Havířov-Šumbark Prosím, vypisujte čitelně.

Žádost o přiietí dítěte k povinné školní docházce do 1. ročníku základního vzdělávání

Jako zákonný zástupce žádám o přijetí mého dítěte k povinné školní docházce do l. ročníku
základniho vzdělávání ve školním roce 201912020.

Zákon nÝ zástupce dítěte:

Jméno a příjmení:

Místo trvalého bydliště:

Nepovinné údcl-ie:

Telefon:

Email:
Podle ustanovení $ 36 odst. 4 a 5 zákona č,. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním'
vyšším odborném ajiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádám
o přijetí k základnímuvzdělávánív Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 291497 ol<res

Karviná, příspěvkov é or ganizaci.

Jméno a příimení dítěte:

Místo trvalého pobyu:

Datum narození:
Doplňující informace k žádosti: (o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte, o zdravotní
způsobilosti ke vzdělávóní a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělóvání)

V Havířově dne ..

Podpis zákonného zástupce:

VvpIňuie škola
Datum doručení: ...... Registrační číslo:
Počet listů: . .... Počet příloh:



Zák|adni škola Havířov-Šumbark Moravská 29l497 okres Karviná, příspěvková organizace
Moravská 497 l2g, 736 OI Havířov-Šumbark

Zátdost o odklad povinné školní docházky

Jako zákonný zástupce žádám o odklad povinné školní docházky mého dítěte o jeden školní rok,
kterou má mé dítě nastoupit ve školním roce 2oIgl2O2O naZákladní škole Havířov-Šumbark
Moravská 291497 okres Karuiná, příspěvkové organizaci.

Důvod:

Údaie o žadateli (zákonném zástupci):

Jméno: Příjmení:

Vztah k d

Bydliště:

ítěti (otec, matka, .jiný):

Nepovinné údaje:

Příjmení:

Telefon: ...., e-mail:

Údaie o dítěti:

Jméno:

Datum narození:

Trvalé bydliště:

Aktuální bvdliště *: .....
*) Pokud je aktuální bydliště stejné iako trvalé bydliště _ nevypislite.

V Havířově dne .. Podpis Žadate|e:

Příloha:
Doporučení příslušného školského zaÍizeni (PPP, SPC) a Doporučení odborného lékaře nebo

klinického psychologa.

Upozornění: Tuto žádost s přílohou je nutné podat na základní školu neipozděii
do 30. dubna 2019.


