Č. j.:

přidělené registrační číslo: ……………….

Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky
Podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

zákonný zástupce
jméno a příjmení: ……………………………………………. datum narození: ………………
trvalý pobyt: ………………………………………………………
tel., mail: ………………………………………………………….

Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb
140 00 Praha 4, K Sídlišti 840
zastoupená ředitelkou školy Mgr. Helenou Pondělíčkovou

přihlašuji k zápisu k povinné školní docházce do základní školy Školy Kavčí hory –
Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 od
1. 9. 2022
jméno a příjmení: ……………………………………………. datum narození: ………………
trvalý pobyt: …………………………………………………………………………………….

Byl/a jsem poučen/a
-

-

o možnosti rozhovoru pedagogického pracovníka s dítětem a s jinými činnostmi
spojenými s orientačním posouzením školní připravenosti formou hry během zápisu
k povinné školní docházce a jsem s tím srozuměn/a
o způsobu a možnostech zákonných zástupců, jak pomoci s všestranným rozvojem
dítěte a rozvojem jeho klíčových kompetencí do doby zahájení školní docházky
o možnosti odkladu školní docházky uchazeče (v případě odkladu školní docházky
dítěte plní povinné předškolní vzdělávání formou docházky do mateřské školy,
vzděláváním v přípravné třídě, vzděláváním v zahraniční škole na území ČR nebo
individuálním vzděláváním)
o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, (dále jen správní řád) zahájeno správní řízení ve věci přihlášení
k zápisu k povinné školní docházce
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-

-

-

o tom, že účastníkům řízení musí být před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to včetně způsobu jejich opatření, popř. navržení
jejich doplnění dle § 36 odst. 3 správního řádu. Této možnosti můžete využít dne
20.4.2021 od 15 do 16 hodin, v budově Školy Kavčí hory – Mateřské školy, Základní
školy a Střední odborné školy služeb, 140 00 Praha 4, K Sídlišti 840, v kanceláři
zástupkyň ředitelky školy. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí,
které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno
o právu účastníků řízení a jejich zástupců nahlížet do spisu v souladu s § 38
odst.1 správního řádu
o ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu, že je účastník řízení nebo jeho zástupce
povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad,
který je veřejnou listinou, v níž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo
trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba
o skutečnosti, že vyučovacím jazykem je český jazyk (dítě, které pochází z jazykově
odlišného prostředí či odlišného sociokulturního prostředí má možnost spojit se se
školou ve věci přípravy dítěte na vstup do školy) a jeden cizí jazyk je vyučován
v souladu se ŠVP Optimální škola od 1. ročníku ZŠ

Beru na vědomí, že Škola Kavčí hory je povinna zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a rady(EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, 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) a v souladu s dalšími
evropskými i národními předpisy na úseku ochrany osobních údajů a v souladu se zákonem
č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

V Praze dne:

podpis zákonného zástupce
……….………………………………………………
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