NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích
se sídlem Lonkova 512, 530 09 Pardubice
budova školy Zborovské náměstí 2018, 530 02 Pardubice
k rukám ředitelky školy Mgr. Lenky Macháčkové

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Vyplňuje škola
Registrační číslo
Datum doručení
Číslo jednací
Počet příloh/listů příloh
Seznam příloh

Vyplňuje žadatel
Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádám o přijetí k základnímu
vzdělávání v NOE – Křesťanské základní škole a mateřské škole v Pardubicích, IČ: 71 341 269 od školního roku
2021/22.

Jméno a příjmení dítěte: ..........................................................................................................................
Datum narození: ...................... Místo nar. ……....................................... Rodné číslo: ………………..…………
Místo trvalého pobytu dítěte: ……………………………………………………………….…………………………………………….
Nastupuje dítě v řádném termínu

ANO

Dítě má specifické vzdělávací potřeby dle § 16 a § 17 Školského zákona
ANO
(potvrzeno školským poradenským zařízením)
Dítěti bylo přiznáno podpůrné opatření
ANO
Jaké
Stupeň
Potřeba asistenta pedagoga
ANO
Dítě nebylo zatím vyšetřeno poradnou, specifické vzdělávací potřeby
ANO
předpokládáme.
Jaké
Uchazeč má sourozence v NOE – Křesťanské ZŠ a MŠ v Pardubicích
Uchazeč navštěvuje mateřskou školu NOE – KZŠ a MŠ v Pardubicích

ANO
ANO

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání bude
vyřizovat zákonný zástupce:

.......................................................................................
jméno, příjmení zákonného zástupce

..........................................................
datum narození zákonného zástupce

.....................................................................................................................................................
trvalé bydliště, popř. doručovací adresa zákonného zástupce dítěte

……………………………………. ……………………………………………………………………………… .……………………..
telefon

* email

* datová schránka

Souhlasím s tím, že žáci budou ve škole vedeni ke křesťanským hodnotám.
Beru na vědomí, že se ve škole vybírá školné a zavazuji se ho řádně platit ve výši a
v termínech stanovených v rozhodnutí ředitelky školy.

V ………………………………………… dne …………………..…….

…………………………………………………………………….
Podpis zákonného zástupce:

Svým podpisem stvrzuji správnost uvedených údajů a zároveň skutečnost, že jsem byl/a poučen/a o možnosti
odkladu povinné školní docházky, o svých právech ve správním řízení ve smyslu příslušných ustanovení zákona
č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet do spisu a vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí, a o právech podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle
Evropského nařízení ke GDPR.
Losování proběhne po obdržení všech žádostí a jejich zpracování. Před vydáním rozhodnutí lze nahlížet do spisu
a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 14. 4. 2021 mezi 8:00 – 14:00 v kanceláři školy.
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR na dobu nezbytně nutnou pro účely správního řízení a
pro účely stanovené zákonem č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

MÁM / NEMÁM zájem, aby škola uchovala moje kontaktní údaje a v případě, že se
uvolní místo mě informovala *.
Místo pro vaše sdělení:
(Zdravotní omezení, specifická situace rodiny, jiné údaje, které považujete za důležité)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------* Nepovinný údaj, slouží výhradně pro pružnější komunikaci ve správním řízení.

