Registrační číslo: 2022Hv . .
Žádost o přijetí dítěte - RvHv
ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Pavel Pospíšil
Přihlašuji svého syna/dceru..............................................................................................................
do ročníku ................................................. od školního roku ...........................................................
Datum narození ....................................
Místo ..........................................
Rodné číslo................................. Škola odkud žák/žákyně přichází .................................................
Bydliště ............................................................................................................................................
Státní příslušnost: občan ČR, cizinec s trvalým pobytem, cizinec s přechodným pobytem, azylant
nebo žadatel o azyl (podtrhněte správnou)
Zdravotní pojišťovna ..........................................
Klasifikace na posledním vysvědčení
1. stupeň
Chování Čj

M

2. stupeň
Chování Čj M

Vlast./Prv Přír. Hv

Ov D Z

Vv Pč

Tv

Aj (pokud byl jazyk jiný, napište)

Fy Ch Př Hv Vv Pč Tv Aj (pokud byl jazyk jiný, napište)

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání (přestupu
do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat zákonný zástupce:
Zákonný zástupce dítěte, kontaktní osoba
(jméno + příjmení): ..................................................................................................................
Místo trvalého pobytu ...............................................................................................................
Povolání.....................................................................................................................................
Telefon ......................................................................................................................................
e-mail .........................................................................................................................................
Druhý rodič (jméno + příjmení) ..............................................................................................
Místo trvalého pobytu ...............................................................................................................
Povolání.....................................................................................................................................
Telefon ......................................................................................................................................

Ve Vyškově dne:
Podpis zákonného zástupce:

Podpis ŘŠ, ZŘŠ

Přidělení registračního čísla
Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy.
O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb.,
k 1. lednu 2012, rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým
způsobem.
-

zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve vývěsní skříňce
před budovou školy

-

na webových stránkách školy: www.nadrazni5.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění
je stanoven na den:
. . 2022
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto
účely Vaší žádosti přiděluji Vašemu dítěti registrační číslo.

2022Hv . .
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. Přijatým dětem
nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Mgr. Pavel Pospíšil
ředitel školy v. r.

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 § 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého
uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní
školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje
datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje
žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

