Y áženízákonní zástupcio
v letošním roce proběhnou zápisy pouze touto administrativní
formou bez píítomnosti vás i dětí. proto je opravdu nutn é dbát
nížeuvedeného postupu.
NÍŽe uvádím, co je nutné odeslaí do 27 . 4.
poŠroU na adresu školy:
.2020 UClptllruČnn Ě
Základní Škola,Komenskéh o 96,294 43 Čachovice v jedné obálce k zápisu k základnímu
vzděIávánÍ. VŠeProsírn vyplrite pečlivě, hůlkoým písmem a nezapolneňte na originální podpis,
aby
bylo možné o zápisu neprodleně rozhodnout.

Předem velice děkujeme za spolupráci, věřím, že oceníte jednoduchost dokumentů. Nernusíte
se obávat, vYPlnění je zce7a intuitivní. Dokumenty si rnůžetetaké předvyplnit na pC
a ažpak
vYtisknout. Ohledrrě dalšího postupu budete informování skrze naše webové stránky
www.caclrovice.czlzakladrli-skola, weby školek a obcí. Nahlížetdo spisu je rnožnédrre 6. 4.
2020 v 10:00 v ředitelně školy, poté bude rozlrodnuto o přijetí a nepřijetí ř základnímu
vzděláváni. výsledky budou zveřejněny opět dálkovou óestou.

(Od elektronické verze bylo ustoupeno, jelikož by musela obsahovat váš elektronický
PodPis, který vlastní málo kdo, rovněž datovou schránku: děkuji za pochopení,
snažímese jít nejméně komplikovanou cestou)

Co

BtJDI,] OI]SAHOVA],

VAŠEoBÁLKA:

Zápis do první třídy (chci, aby dítě nastoupilo od 1.9. 2020)
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-Odklad Povinné Škotnídocházky o
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rok (nechci, aby dítě nastoupilo, není zra|é)

1.

Doporučeníz petlugogicko - p$lchologické porat\ny
,

J.

Doporučen í clě

1.

Rod.ný list -
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s
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ic kéh o l é kuřa

prcstú kopie, nikoliv ověřentí

(bttcle skurtol,c|ina po zcipise)

Bez těclrto pr'eclložerrýclr dokurnentů netrí nrožrré rozlrodnout.
Děkujerne za poclropení a spolupráci.
Irrg.

Monika Nejedlá, ředitelka školy a kolektiv základni školy

Žádosto odklad školnídocházky
Zákonný zástup ce (rodi č)
Jmérro a pr'íjrnení:

Trvale bytem:
Teleíbrr:

Žáaost o oclklad školnídocházky

Dítě

trar. dne

.

Žaaamo odklacl školrrí<locházky syna/dcery z důvodu:

školni nezralosti

Podle zákona § 37 zirkorrir č. 56l12004 Sb., o předškolním,základnim středním, vyšším
odborném a jiném vzděláváni (školský zákon), doložímsvou žádost posouzením příslušrrého
školského poradenského zařizeni a posudkem odbomého lókaře.

V

dne...

Podpis zákonnélro zástupce

Pr'íloh}r:

1,
2.

Vyjádr'enípedagogickopsyolrologioképoradrry
Vyjádr'errí dětského praktického lékaře

Zák|adníškola Čachovice a Mateřská škola Struhy, okres Mladá Boleslav
Komenského 96,294 43 Čachovice
tel. : 3 263 07 6 68, email : zscaclrov i cc(lt ;scztr atrr. cz

zÁpIsní rrsr pro školnírok

20201202I

Jméno a příjmení dítěte
Datum narozeni

Rodrré číslo

Místo narozetrí

státní občatrství

trvale bytem

Otec
trvale bytern (pokud je odlišné)
Teleforr dorr.ů

do zanrěstnár-rí

Mobil

e-rnai1

Matka
trvale bytern (pokud je odlišné)
Teleíbrr dornů

do zatněsttrátrí

mobil

ZcIr av

e-mail

otní p oj i št'o vrra

Bude rravštěvovat

ŠDano/ne

Navštěvovalia MŠ(kde)

Výslovnost

Zdravotni stav, postižení, obtíže
Sourozetrci ve zdejšíZŠ:jrrréno,tř,ícla

Podpis zákonného zástupce:

Zád,ost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Jméno dítěte:
Datum narození:..,.,
Roclné

Místo narození:.

číslo:.

.

,..Státrrí občarrství:......Zdravotrrí pojišt'ovl]a:....

Místo trvalého pobytu dítěte:
Adresa pro doručování pošty, pokud je jiná:

Zákonný zástupce dítěte, který dítě přihlašuje (jméno a příjmení,trvale bytem):

E-rnai1:

Info o dítěti (nehodícíse škrhěte)
- nastupuje v řádnérn
-

tennínu......allo x

je po odkladu šk. doclrázky.

. . . .

..al1o

x

ne

ne

zákon)

Žeaam o přijetí mého clítěte k základnímu vz<lělávání v ZáWaclní škole Čachovice a Mateřské škole
Struhy, okres Mladá Boleslav od školníhorolru 20201202l
Byl jscnl 1ltlučcri o tnožnosti oclklaclu školní cloohlrzky.

clo sl;isu"/. l}yl/a/ jsern scztr:imcn/a/

v

Budu dodateČně ŽárJat o odklad Šlro|níclocházky ano x ne

st zpiisolrcrn tlznlimcní rozhotllrutí o přijctí.

Čachovicích dne:
podpis zák. z,ástupce dítčtc

