Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené
Ostrava - Poruba, příspěvková organizace
Spartakovců 1153, Ostrava – Poruba 708 00
tel: 595 694 547, 595 694 543, e-mail: special.skola@deaf-ostrava.cz, www.deaf-ostrava.cz

___________________________________________________________
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
od školního roku 2021/2022
Zákonní zástupci
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Místo trvalého pobytu:
Tel.číslo:
email:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Místo trvalého pobytu:
Tel.číslo:
email:

žádají o přijetí dítěte
Jméno a příjmení dítěte:
Datum a místo narození:
Místo trvalého pobytu:
Zdravotní postižení/znevýhodnění dítěte:
Spádová ZŠ podle místa trvalého bydliště dítěte:

k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022
do Základní školy pro sluchově postižené a Mateřské školy pro sluchově postižené
Ostrava – Poruba, příspěvková organizace
Spartakovců 1153, 708 00 Ostrava - Poruba
Zákonní zástupci si zvolili společného zmocněnce pro jednání ve správním řízení
a pro doručování písemností:

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
jméno, příjmení (adresa pro doručování písemností včetně PSČ-pokud se liší od adresy trvalého bydliště dítěte)

Zákonní zástupci berou na vědomí že:
1. Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno nejpozději do 30 dnů
od zahájení správního řízení pod přiděleným registračním číslem:
- na webových stránkách školy: www.deaf-ostrava.cz
- na vstupních dveřích u vchodu do základní školy
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání za oznámená.
Rozhodnutí o přijetí nebudou písemně doručována.
2. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do základního vzdělávání bude doručeno zákonným zástupcům
písemnou formou – poštou.
3. V případě přerušení správního řízení bude rozhodnuto o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu
vzdělávání po ukončení správního řízení, a to do 15 dnů.

Prohlášení zákonných zástupců:
Prohlašuji, že:
1) jsem byl/-a informován/-a o možnosti dalšího zlepšení školní připravenosti dítěte využitím
„Desatera pro rodiče“
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku)
2) jsem byl/-a informován/-a o možnosti odkladu povinné školní docházky
3) mám zájem o školní družinu*: ANO

NE

4) mám zájem o ubytování dítěte na internátě*: ANO

NE

*) Nehodící se škrtněte

V Ostravě, dne …….. 2021

……………………………….
podpis zákonného zástupce

Přílohy:
- Doporučující vyjádření příslušného ŠPZ
- Vyjádření odborného lékaře

_____________________________________________________________________________
Žádost formálně ověřil: datum, podpis: ………………………………………………………….
Počet listů žádosti: ……………
Počet příloh žádosti: ………….
Této žádosti je přiděleno registrační číslo ………… .

