ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Registrační číslo přidělené pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí: ________________________*)
Loňský odklad Ano x Ne (uveďte i název školy, která vydala rozhodnutí o odkladu):_____________
________________________________________________________________________________
Zákonný zástupce žadatele:
Příjmení a jméno:

Vztah k dítěti (otec, matka, jiný):

Adresa trvalého bydliště, včetně PSČ (uvedená v občanském průkazu):

Korespondenční adresa pro doručování písemností, včetně PSČ (je-li odlišná od trvalého bydliště):

Telefonní kontakt:

e-mail:

Příjmení a jméno:

Vztah k dítěti (otec, matka, jiný):

Adresa trvalého bydliště, včetně PSČ (uvedená v občanském průkazu):

Korespondenční adresa pro doručování písemností, včetně PSČ (je-li odlišná od trvalého bydliště):

Telefonní kontakt:

Waldorfská základní a střední škola
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
www.waldorfostravaporuba.cz

e-mail:

e-mail: skola@waldorfporuba.cz
tel.: +420 596 910 201
ID DS: q6dmqvm

IČ: 62348264
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 123-3388350237/0100

Podle ustanoveni § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, přihlašuji k zápisu k povinné školní docházce do 1. třídy na
Waldorfské základní škole a střední škole Ostrava – Poruba, příspěvkové organizaci svou
dceru/syna:
Jméno a příjmení dítěte:

Adresa trvalého bydliště, včetně PSČ:

Datum narození:

Rodné číslo:

Místo narození:

Okres narození:

Státní příslušnost:

Zdravotní pojišťovna:

□ Česká republika

□ jiná, uveďte:

Bude navštěvovat školní družinu: (zatrhněte)

ANO

NE

Žádám o odklad školní docházky:

ANO

NE

V

dne:

Podpis:

*) doplní škola

Waldorfská základní a střední škola
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
www.waldorfostravaporuba.cz

e-mail: skola@waldorfporuba.cz
tel.: +420 596 910 201
ID DS: q6dmqvm

IČ: 62348264
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 123-3388350237/0100

2.ČÁST
Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné. Dávám svůj souhlas
škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a citlivé údaje mého dítěte pro účely vedení povinné
dokumentace školy podle školského zákona.
Zákonní zástupci byli poučeni o možnosti odkladu povinné školní docházky a o povinnosti zajistit v případě
odkladu školní docházky svému dítěti na další školní rok předškolní vzdělávání, viz též
www.waldorfostravaporuba.cz
Rodiče byli poučeni o povinnosti zajistit v případě odkladu školní docházky svému dítěti na další školní rok
předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje v mateřské škole (podle spádové oblasti
dle či výběru zákonného zástupce), individuálním vzděláváním, vzděláváním v přípravné třídě ZŠ a ve třídě
přípravného stupně ZŠ speciální, vzděláváním v zahraniční škole na území ČR. Povinné předškolní vzdělávání
řeší par. 34, Zákon 561/2004 ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon).
Informace o průběhu zápisu
Na základě vyplněného a doručeného zápisního lístku rozhodne ředitel školy o přijetí Vašeho dítěte
k základnímu vzdělávání ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí Vám nebude již zasláno (jen na vyžádání),
ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole, tzn. na dveřích
vchodu školy a na webových stránkách školy www.waldorfostravaporuba.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na
19. 4. 2022 od 12,00 hod. Děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které obdržíte při odeslání
zápisního lístku. Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den
začíná běžet lhůta pro odvolání.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno
písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Po dobu správního řízení máte
možnost nahlížet do spisu v ředitelně školy, a to dle usnesení ředitele 13. 4. 2021 od 8,00 – 15,00 hod po
telefonické domluvě z důvodu „mimořádných opatření vlády ČR s ohledem na dodržení zásady rychlosti
řízení. Po uplynutí stanovené lhůty správní orgán již k nově podaným návrhům nepřihlédne. Rozhodnutí o
nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Byl (a) jsem poučen (a) o možnostech přijetí a beru na vědomí, že v případě zamítnutí
žádosti o přijetí podám žádost na jinou školu.

V _______________ dne ______

Waldorfská základní a střední škola
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
www.waldorfostravaporuba.cz

Podpis:________________________

e-mail: skola@waldorfporuba.cz
tel.: +420 596 910 201
ID DS: q6dmqvm

IČ: 62348264
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 123-3388350237/0100

