ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38

Dotazník: zápis do 1. ročníku
Číslo uchazeče: …………..
Základní údaje o uchazeči (žák)
Jméno:
Místo narození:
Okres narození:

Příjmení:
Rodné číslo:
Adresa trvalé bydliště:
Státní občanství:
Zdravotní pojišťovna (název, kód):
Dítě mělo v loňském školním roce odklad školní docházky∗
Dítě navštěvovalo mateřskou školu∗
Pokud ano, adresa mateřské školy:
Dítě je levák∗
Dítě bylo šetřeno v pedagogicko-psychologické poradně nebo jiným
odborníkem∗
Pokud ano, kde (adresa):
Pokud ano, s jakou vadou:
Dítě má zdravotní problémy∗
Pokud ano, jaké konkrétně:
Mám zájem přihlásit dítě do školní družiny∗
Mám zájem, aby se dítě stravovalo ve školní jídelně∗
Mám zájem o výuku v programu „Začít spolu“ ∗

ano
ano

ne
ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano
ano
ano

ne
ne
ne

Základní údaje o žadatelích (zákonný zástupce)
Otec
Příjmení a jméno:
Adresa trvalého bydliště:
Zaměstnání:
Telefon:
Mail:
Matka
Příjmení a jméno:
Adresa trvalého bydliště:
Zaměstnání:
Telefon:
Mail:
Zákonný zástupce∗
Kontaktní osoba∗

oba

poznámka: ∗nehodící se škrtněte

rodiče

otec
otec

matka
matka

jiný

Další informace pro třídního učitele

Potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. Dále souhlasím s uvedením příjmení jména
dítěte na seznamech žáků 1. tříd, které budou vyvěšeny na budově školy a na webových
stránkách školy (nejedná se o seznamy o přijetí k základnímu vzdělávání, v nich budou dětem
přiřazena čísla. Jmenné seznamy slouží k rozdělení žáků do konkrétních tříd školního roku
2018/2019 a budou použity až v červnu a září 2018).
V Trutnově dne: …………………………………………………………………..
Podpis zákonných zástupců: ………………………………………………..
___________________________________________________________________________
Potvrzuji, že jsem provedl/a porovnání údajů uvedených v dotazníku s občanským průkazem
rodiče a s rodným listem dítěte a že jsem rodiče podrobně informovala o podmínkách
zařazení dítěte do školní družiny a zásadách stravování ve školní jídelně.
V Trutnově dne: ……………………………
Příjmení a jméno pedagogického pracovníka: …………………………………………………………………………
Podpis pedagogického pracovníka: …………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________________
Vyjádření pedagogického pracovníka školy
Na základě pohovoru
a) zařazení do běžné třídy
s dítětem a rodiči navrhuji:
b) odklad školní docházky (pokud rodiče souhlasí, musí
vyplnit žádost o odklad)
Zdůvodnění:

V Trutnově dne: ……………………………
Jméno a příjmení pedagogického pracovníka: ……………………………………………………………..
Podpis pedagogického pracovníka: ………………………………………………………………………………

