Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice
 Tišnovská 362, 679 23 Lomnice
 549 450 116-7

 549 450 116
e-mail: reditel@zslomnice.cz

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Заява про зарахування дитини до початкової школи
Registrační číslo žádosti - Реєстраційний номер заявки:
Č. j.: - Ні .:

Správní orgán (škola):
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice
Tišnovská 362, 679 23 Lomnice
Mgr. Helena Hegarová, ředitelka školy
Адміністративний орган (школа):
Початкова школа, Початкова школа мистецтв та Ломницький дитячий садок
Tišnovská 362, 679 23 Lomnice
Mgr. Гелена Гегарова, директор школи

Zákonný zástupce dítěte/ Законний представник дитини
Jméno a příjmení/ Ім’я та прізвище:
………………………………………………………………………………………………………
Datum narození/ Дата народження ……………………………………………………………….
Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання / у іноземця місце проживання
………………………………………………………………………………………………………
Kontaktní telefon (nepovinný údaj)/ Контактний телефон (необов’язкові дані):
………………………………………………………………………………………………………
E-mail (nepovinný údaj)/ E-mail (необов’язкові дані):
………………………………………………………………………………………………………
Adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu/pobytu:
Адреса для надсилання пошти/якщо відрізняється від місця постійного проживання/проживання
………………………………………………………………………………………………………
Žádám o přijetí dítěte/ Прошу зарахувати дитину
Jméno a příjmení dítěte/ Прошу зарахувати дитину:
…………………………………………………………………………………………………………
Datum narození dítěte/ Дата народження дитини..............................................................................
Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання /у іноземця місце проживання:
…………………………………………………………………………………………………………

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice
Відповідно до положень розділу 36, параграфів 4 і 5 Закону № 561/2004 Збірник 9.
2022 року у вищезгаданій початковій школі.
Я заявляю, що мені повідомлено про можливість відтермінування обов’язкового
навчання в школі.
Дитина (майбутній учень ДНЗ) має/не має наданих заходів підтримки згідно з
Указом № 27/2016 Зб.
Ця інформація не впливає на рішення про зарахування/недопуску учня до базової
освіти, за винятком учня, що не залучений, якщо буде зрозуміло, що його прийом
порушить ліміт кількості учнів з наданим утриманням. заходи згідно з п. 17 п. 2
Указу № 27/20016 Сб.
Základní škola, Základní umělecká škola та Mateřská škola Lomnice є
адміністратором персональних даних. Інформацію про обробку ваших персональних
даних можна знайти на www.zslomnice.cz, посилання GDPR.
Я був ознайомлений з усіма умовами вступу до початкової школи. Я заявляю, що
інформація, наведена в заяві, є правдивою, і я визнаю, що зобов’язаний
повідомити школу, коли вона зміниться.
Законним представникам (далі – батьки) нагадуємо, що на підставі Закону №
89/2012 Зб. Цивільного кодексу зі змінами, батьки мають право представляти
дитину в судочинстві, на яке вони не підсудні. Батьки зобов’язані повідомляти
один одному всі важливі питання, що стосуються дитини та її інтересів. У
судовому розгляді щодо дитини, яка не має права діяти самостійно у цій справі,
лише один із батьків буде достатнім, щоб виступати в якості законного опікуна
дитини, який матиме справу з третьою особою (школою). Якщо один із батьків діє
проти третьої особи (школи) у справі дитини, то вони добросовісні, вважаються
такими, що діють за згодою другого з батьків.

V/ м. (назва населеного пункту)…………………………...dne!дата ………………………
……………………………………….
podpis zákonného zástupce dítěte/ підпис законного представника дитини

