Základní škola Stříbro, Mánesova 485. příspěvková organizace
Mánesova 485
349 01 Stříbro
E-mail: zs-manesova@iol.cz

Tel.: 374 622 406

Datová schránka: frimssq

Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2021/2022
Dítě
Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Rodné číslo:

Trvalý pobyt dítěte
Ulice:

Číslo popisné/orientační:

Obec:

Část obce:

PSČ:

Stát:

Ostatní
Sourozenec dítěte navštěvuje tuto školu:
Budeme pro dítě žádat odklad:
(zakroužkujte jednu z možností)
Dítěti byl v loňském školním roce povolen
odklad: (zakroužkujte jednu z možností)

Ano

Ne

Ano

Ne

Zákonný zástupce
Příjmení:

Jméno:

E-mail:

Datum narození:
Telefonní číslo:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném shora organizací „Základní
škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace“ pro účely registrace k zápisu svého
dítěte.
Datum: ………………………………………

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

Podrobnější informace k doručení přihlášky do školy najdete na další straně.
OTOČTE!

Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ
Registrace on-line:
- odkaz najdete na webových stránkách školy

Žádost on-line: stačí ctrl + kliknutí

Nemáte možnost nebo nechcete využít registraci on-line:
- vytiskněte si žádost na webových stránkách školy nebo si ji vyzvedněte
vytištěnou v chodbě školy (popř. v kanceláři).
K žádosti přiložte prostou kopii rodného listu a občanského průkazu
zákonného zástupce (není nutné ověření) a vložte do obálky.
Obálku označte „Zápis 2021/2022“.
Jak můžete doručit obálku do školy:
-

vhozením do schránky na budově školy
poštou na adresu školy
předáním do kanceláře školy
e-mailem
datovou schránkou.
přijetí žádosti potvrdíme na výše uvedený e-mail nebo telefonicky a bude
vám sděleno registrační číslo.

Jakékoliv nejasnosti Vám rádi vysvětlíme na telefonním čísle 374 622 406.
Seznam registračních čísel přijatých žáků bude vyvěšen na vstupních dveřích
školy a zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději do 12. 5. 2021.
Co musíte doručit do školy:
1. Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ ve školním
roce 2021/2022
2. Prostou kopii rodného listu dítěte

3. Prostou kopii občanského průkazu zákonného zástupce

