Dotazník – příloha žádosti o přestup žáka z jiné základní školy
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Rodné číslo
Adresa bydliště

Registrační číslo
Místo narození

| | | | | | | | |
| | |

Státní občanství

Mateřský jazyk

Otec dítěte

18

Zdravotní pojišťovna
PSČ

| | | |

E-mail

(jméno a příjmení)

Adresa bydliště

Telefon

(pokud se neshoduje
s bydlištěm dítěte)

Matka dítěte

E-mail

(jméno a příjmení)

Adresa bydliště

Telefon

(pokud se neshoduje
s bydlištěm dítěte)

Zákonný zástupce dítěte

E-mail

(pokud jím není otec nebo matka)

Adresa bydliště

Telefon

(pokud se neshoduje s bydlištěm dítěte)

Datová schránka
(pokud ji má zákonný zástupce zřízenu)

Navštěvuje sourozenec dítěte Základní školu sv. Voršily v Praze?*

Ano

Ne

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

Uveďte další údaje o dítěti, které považujete za důležité v souvislosti se vzděláváním (např. vyjádření školského poradenského
nebo jiného odborného zařízení, příp. zdravotní omezení nebo znevýhodnění, která by mohla mít vliv na jeho vzdělávání).

Průběh základního vzdělávání dítěte
Název a adresa školy
(kterou dítě nyní navštěvuje)

Od
Dítě nyní navštěvuje

ročník.

2016/2017

1.

2016/2017

2.

2017/2018

1.

Matematika

Anglický jazyk

Český jazyk

Chování

Pololetí

Školní rok

Ročník

Prospěch dítěte na vysvědčení – poslední tři pololetní hodnocení (Další vyučovací předměty doplňte podle vysvědčení.)

Od kterého ročníku je vyučován cizí jazyk?
První cizí jazyk* AJ

FJ

NJ

jiný

je vyučován od

ročníku.

Druhý cizí jazyk* AJ

FJ

NJ

jiný

je vyučován od

ročníku.

Zájem o výuku* FJ

NJ

Navštěvovalo dítě výuku náboženství nebo katechetickou přípravu?

Ano

Ne

Důvody pro přestup dítěte do církevní školy

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 v souladu s předmětem své činnosti zpracovává a uchovává osobní údaje a osobní citlivé údaje dětí ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů.
ZSSV 07-05-2018

