Dotazník k zápisu dítěte do 1. ročníku ZŠ (příloha žádosti)
Jméno a příjmení dítěte

Registrační číslo

22

Datum narození dítěte
Kontaktní údaje zákonných zástupců
Otec dítěte:

E-mail

Telefon

Matka dítěte: E-mail

Telefon

Jiný zástupce: E-mail

Telefon

(není-li jím otec nebo matka)

Datová schránka
(má-li ji zákonný zástupce zřízenu)

Charakterizujte své dítě, uveďte jeho povahové vlastnosti, silné a slabé stránky, oblíbené činnosti, zájmy apod.

Kterou ruku dítě preferuje při kreslení a jiných činnostech?*
Navštěvuje dítě mateřskou školu?*

Dítě je

Ne

pravák
Ano

levák.
Odkdy?

Nastupuje dítě do školy v řádném termínu?*
Dítě nastupuje do školy v řádném termínu.
Dítě nastupuje do školy po odkladu školní docházky. Důvod odkladu:
Dítě nastupuje do školy předčasně. Důvod předčasného nástupu:
Důvody pro zápis dítěte do Základní školy sv. Voršily v Praze
Odpovědi na uvedené otázky napište na prázdnou druhou stranu tohoto dotazníku, případně dopište další sdělení dle vlastního uvážení.
1) Proč chcete, aby vaše dítě navštěvovalo právě naši školu?
2) Co je pro vás ve výchově vašeho dítěte důležité?
3) Co konkrétně očekáváte od výchovného působení školy na vaše dítě?
4) Co je pro vás ve vzdělávání vašeho dítěte důležité?
5) Co konkrétně očekáváte od vzdělávacího působení školy na vaše dítě?
Navštěvuje sourozenec dítěte Základní školu sv. Voršily v Praze?*

Ne

Ano

Kterou třídu?

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s výchovně vzdělávací koncepcí školy (ŠVP ZV Společně) a pravidly školy (školní řád) a přijímám je.
Prohlašuji, že údaje uvedené v dotazníku jsou pravdivé a úplné.
Podpisy zákonných zástupců dítěte
Datum
_______________
*) Označte jednu z možností.
Škola zpracovává poskytnuté osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.
ZSSV 15-03-2021

Důvody pro zápis dítěte do Základní školy sv. Voršily v Praze
1) Proč chcete, aby vaše dítě navštěvovalo právě naši školu?
2) Co je pro vás ve výchově vašeho dítěte důležité?
3) Co konkrétně očekáváte od výchovného působení školy na vaše dítě?
4) Co je pro vás ve vzdělávání vašeho dítěte důležité?
5) Co konkrétně očekáváte od vzdělávacího působení školy na vaše dítě?

