Kód žáka:

vyplní zapisující učitel

Č.j.:
vyplní škola

ŽÁDOST

o odklad povinné školní docházky dítěte pro školní rok 2021/2022
Žádáme o odklad školní docházky
pro (jméno a příjmení dítěte) ………………………………………………………………………………………………….
datum narození: ……………………………………… RČ: ………………………………………………………………..
státní občanství: . ………………………… druh pobytu (u cizích státních příslušníků) …………………………
trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

dítě navštěvuje mateřskou školu: ………………………………………………………………………………………………
odklad školní docházky žádáme z těchto důvodů: ……………………………………………………………………………
Přílohy:
1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení
2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
Rodiče se dohodli, že v záležitosti odkladu školní docházky dítěte bude - budou dále jednat (zákonný/-í zástupce/i):
Příjmení, jméno: ………………………………………………………………………………………………………………
tel. č.: ………………………………………………… emali: ………………………………………………………………
Uveďte čitelně jméno a adresu s PSČ, kam má být rozhodnutí zasláno:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
V Praze dne :……………. ………..

Podpis zákonných zástupců dítěte: ………………………………………….

Poučení:
Tuto žádost odevzdejte ve dnech zápisu v ZŠ Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700 současně s doporučeními odborných pracovišť.
Informace o ochraně osobních údajů:
Beru na vědomí, že základní škola, v rámci své činnosti zpracovává jako správce mé osobní údaje a osobní údaje mého dítěte ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Bližší informace ke zpracování, které probíhá na základě jiného právního důvodu, tj. bez ohledu na to, zda byl k těmto zpracováním udělen
souhlas či nikoliv, jsou uveřejněné na webových stránkách správce na adrese http://www.zshloubetin.cz (v sekci GDPR - v dokumentech
„Informace o ochraně osobních údajů“ a „Seznam agend“).
O všech činnostech, které budou podléhat udělení souhlasu zákonných zástupců, bude škola informovat na začátku školního roku. Udělení
souhlasu bude dobrovolné a o všech jeho náležitostech budou zákonní zástupci včas informováni.
V Praze dne ……………………………….

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………………………...

Doporučení k žádosti
o odklad školní docházky dítěte pro školní rok 2021/2022
pro (jméno a příjmení dítěte): ………………………………………….. datum narození: …………………………………
trvalé bydliště : …………………………………………………………………………………………………………………..
Doporučení odborných pracovišť:
Doporučení příslušného školského poradenského zařízení:

……………………………………………………..
datum, razítko a podpis
a
Doporučení odborného lékaře:

…………………………………………………….
datum, razítko a podpis
nebo
Doporučení klinického psychologa:

…………………………………………………….
datum, razítko a podpis

