Základní škola Dašice, okres Pardubice, Sadová 416, 533 03 Dašice
IČO: 42937515, telefon: 466 951 644, e-mail: zsdasice@volny.cz
Zákonný zástupce
Jméno a příjmení: ...................................................................................
Místo trvalého pobytu (popřípadě jinou adresu pro doručování):
.................................................................................................................................

Žádost
Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
žádám o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Dašice, okres Pardubice
jméno a příjmení dítěte ____________________________________________________
datum narození________________________________, místo trvalého pobytu (případně jiná
adresa pro doručování) _______________________________________________________
Byl/a jsem poučen/a o možnosti odkladu školní docházky a informován/a, jak mohu do doby zahájení
školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji - dokumenty Desatero pro rodiče a Škola
doporučuje * (materiály MŠMT):
Jak můžete pomoci svým dětem*
• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo
zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost,
rozvíjíte i motoriku.
• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní
zásobu.
• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s
drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje
základy psaní, čtení a počítání.
• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního
spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i
pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při
jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.
Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání (přestupu do
jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat zákonný zástupce (jméno a příjmení):

………………………………………………………………………….…. .
Potvrzuji, že jsem převzal registrační číslo a byl poučen o jeho použití v případě vyhovění žádosti o přijetí
k základnímu vzdělávání. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s tím, že se mohu seznámit s obsahem spisu a vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí dne 13. - 15. 4. 2021 v době od 11.00 do 13.00 hod. ve škole, jejíž činnost vykonává
Základní škola Dašice, okres Pardubice.
Datum doručení:________________
Podpis zákonného zástupce: __________________

Číslo jednací (registrační číslo):
_______________________________
Počet listů: ____________________
Počet listů příloh:__________________

