MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ
ŠKOLA MONTE
Matrosovova 833/14, Ostrava – Hulváky, 709 00
Email: info@montessoriostrava.cz , web: www.montessoriostrava.cz
Tel.: + 420 739 527 100, 110

ŽÁDOST O PŘESTUP ŽÁKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY DO JÍNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
/dle §49 Zákona 561/2004 Sb. v platném znění/
Žádám, aby můj syn/dcera ………………………………………….datum nar. …………………….
Místo narození …………………………………………
bytem…………………………………………………., mohl/a/ přestoupit ze ZŠ (přesná adresa školy) ..
…………………………………………………………………………………………………………
do Mateřské školy a základní školy MONTE, Matrosovova 833/14, Ostrava – Hulváky, 709 00
a tak se od ………………………stal/a/ žákem/yní/……………….ročníku základní školy.
Syn/dcera/ navštěvoval/a/………………………třídu a učil/a/ se ……………………….cizí jazyk.
Syn/dcera bude navštěvovat školní družinu

ANO

NE

Základní údaje o žákovi / dle §28/
Jméno a příjmení…………………………………………………………………………
Rodné číslo……………………………………….

Zdravotní pojišťovna:…………………………...

Státní občanství…………………………………..

Národnost:………………………………………

Mateřský jazyk:…………………………………..
Bydliště (místo trvalého pobytu, dresa)……………………………………………………………………
Datum zahájení vzdělávání v ZŠ…………………
Údaje o zdravotním stavu žáka:
Žák je způsobilý účastnit se výuky na základní škole v plném rozsahu:

ano

ne

Žák je - není zdravotně znevýhodněn
Žák je - není zdravotně postižen /druh postižení/…………………………………………………..
Žák má tyto zdravotní potíže /alergie, poruchy zraku…/……………………………….…………………..
Jiná důležitá sdělení o žákovi:……………………………………………………………………………….
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O RODINĚ:
Sourozenci /jméno a datum narození /:....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Matka /zák. zástupce/: ......................................................... datum narození: .......................................
Bydliště /pokud není shodné s bydlištěm dítěte/:
.............................................................................................. telefon: ......................................................
Zaměstnavatel, telefon, email: .................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jiný údaj o zaměstnání hodný zřetele: .....................................................................................................
Poznámka: ..............................................................................................................................................
Důvody hodny zřetele – rodinné, zdravotní,jiné:…………………………………………………………………………………
Otec /zák. zástupce/: ............................................................ datum narození: .......................................
Bydliště /pokud není shodné s bydlištěm dítěte/:
........................................................................................................... telefon: ........................................
Zaměstnavatel, telefon, email: .................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jiný údaj o zaměstnání hodný zřetele: .....................................................................................................
Důvody hodny zřetele – rodinné, zdravotní:……………………………………………………………………………………....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že zmocnění k doručování písemností týkajících se práv a právem chráněných zájmů dítěte po dobu jeho
vzdělávání v základní škole má tento zákonný zástupce:
.............................................................................................................
jméno, příjmení a datum narození navrhovatele - zákonného zástupce dítěte

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

V ………………………………………………………… dne…………………………………………
Podpis zákonného zástupce dítěte

