Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - ZŠ
Registrační číslo: ___________
Čj. _______________________

V Horce nad Moravou dne______________

Žádám o přijetí dítěte (jméno a příjmení)_______________________________
rodné číslo_____________________________________
místo narození__________________________ státní občanství__________________
místo trvalého pobytu_________________________________
k povinné školní docházce ve školním roce 2022/2023 od 1.9.2022.
1. Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení matky:______________________tel._____________mail___________
Jméno a příjmení otce:________________________tel._____________mail___________
Místo trvalého pobytu:___________________________________________________
2. Ředitelka školy: Mgr. Sylva Stavarčíková
Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou, Lidická 9, 783 35 Horka nad Moravou
Doplňující informace k žádosti:
Navštěvoval MŠ:__________________________________

Měl odklad:____________

Další informace:___________________________________________________________
Kritéria přijetí:
1. Dítě a zároveň 1 zákonný zástupce, kteří mají trvalé bydliště v Horce nad Moravou. 2 body
2. Dítě, které má již sourozence v ZŠ nebo MŠ Horka nad Moravou. - 1 bod
O přijetí žáka do základní školy rozhoduje ředitelka školy podle důležitosti bodů jednotlivých
kritérií.
ZŠ a MŠ Horka nad Moravou je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých
osobních údajů naleznete na www.zshorka.cz, Informace o zpracování osobních údajů.
Se všemi podmínkami přijetí do základní školy jsem byl/a seznámena/a. Prohlašuji, že údaje,
které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.
______________________________
podpis zákonného zástupce dítěte

Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou, okres Olomouc
příspěvková organizace
Tel. 585 378047, e-mail skola@zshorka.cz
IČO 70981493

Sdělení rodičům :
1. Práva a povinnosti rodičů :
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to
v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou
školní docházku (§ 36, odst. 4 zákona 561/2004 – Školský zákon). Zákonný zástupce dítěte
může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je
především kapacita školy.
2. Odklad povinné školní docházky :
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 Školského zákona ředitel školy.
Podle § 37 odst. Školského zákona odloží začátek povinné docházky na základě písemné
žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného
školského poradenského zařízení ( PPP, SPC) a odborného lékaře (dětský lékař, lékař
pro děti a dorost).
3. Zápis do 1. tříd a správní řád :
Správní řízení :
Na rozhodování ředitele školy o přijetí do prvního ročníku a o odkladu povinné školní
docházky podle § 37 Školského zákona se vztahuje správní řád (§ 165 odst. 2 Školského
zákona), neboť se zde zakládá právo (povinná školní docházka) jmenovitě určené osobě
(dítěti zastoupeném zákonným zástupcem) podle § 9 správního řádu.
Přijímání žáků k základnímu vzdělávání a odklad povinné školní docházky je zahájen
na žádost (§ 44 a násl. správního řádu).
Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo
k odkladu povinné školní docházky.
Žádost může podat :
- písemně /viz přiložená žádost/
- ústně do protokolu
Rodič má svobodnou volbu.
Další informace poskytne ředitelka školy. K dispozici je taktéž Školský zákon.
Mgr. Sylva Stavarčíková

