ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
I. ÚDAJE O DÍTĚTI
Jméno a příjmení: …...…………………………………………………………………………………
Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………………..
Datum narození:………………………………………

Státní občanství: …………….

Rodné číslo:………………………………….
Přihlašujeme naše dítě do ……………….ročníku, školního roku…………………………………
II. ÚDAJE O RODIČÍCH
MATKA
Titul, jméno a příjmení:…..………………………………………………………………………….
Adresa:.………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………. Email: …………….……………….……………………
OTEC
Titul, jméno a příjmení:…..…………………………………………………………………………..
Adresa (je-li jiná):.……………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………………. Email: …………….……………….…………………….
Souhlasím se zpracování osobních údajů pro potřeby ZŠ Sofie.

ANO / NE

SOFIE – MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S.
A Žižkova286/12,25101Říčany T +420773220281 E info@zs-sofie.cz W www.zs-sofie.cz ič 24144461 čú107-446630277/0100
or Spol. zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 83212746

III. REGISTRACE
Registrační poplatek činí 3 000 Kč pro každé nově zapsané dítě. Přihláška je registrována do 2 dní od
uhrazení registračního poplatku.

IV. KRITÉRIA K PŘÍJÍMÁNÍ ŽÁKŮ
Do ZŠ Sofie přijímáme žáky, kteří jsou po psychosociální a tělesné stránce zralí k zahájení školní
docházky. Pojem školní zralost zahrnuje především schopnost delší koncentrace a samostatnosti při
plnění úkolů, vnitřní motivace žáka a odolnost k zátěži.
Soubor bodovaných kritérií
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Zájem o alternativní pedagogický přístup uplatňovaný v MŠ/ZŠ Sofie (max. 5 bodů),
Sdílení alternativního pedagogického přístupu uplatňovaného v MŠ/ZŠ Sofie (max. 5 bodů),
Absolvování mateřské školy Sofie (max. 5 bodů),
Sourozenec vzdělávající se v ZŠ Sofie (max. 2 body),
Dvouletá docházka do mateřské školy (1 bod).

Zájem o pedagogický přístup uplatňovaný v MŠ/ZŠ Sofie (max. 5 bodů),

Hodnocení:
Zájem o ZŠ, porozumění práce pedagogů v MŠ/ZŠ Sofie (max. 3 body)
Účast na vzdělávacích akcích organizovaných školou nebo zřizovatelem (max. 2 body)
Účast obou rodičů na minimálně jedné akci podmínkou přidělení jednou ze dvou bodů výše

2. Sdílení pedagogického přístupu uplatňovaného v MŠ/ZŠ Sofie (max. 5 bodů),
Hodnocení:
Sdílení přístupů ve výchově i vzdělávání mezi rodinou a školou (max. 3 body)
Zapojení se do vzdělávacího procesu školy (max. 2 body)

3. Absolvování mateřské školy Sofie (max. 5 bodů),
Hodnocení:
Jeden bod přidělený za každý rok vzdělávání v MŠ Sofie (max. 3 body)
Děti, které absolvují v MŠ Sofie 4 roky docházky (+ 1 bod)
Děti, které absolvují v MŠ Sofie docházku na celý týden déle než 12 měsíců před zápisem, (+ 1 bod)
Bod za docházku je přidělen v případě, že dítě absolvovalo ve školním roce před nástupem do 1.třídy
min. 6 měsíců
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4. Sourozenec vzdělávající se v ZŠ Sofie (max. 2 body),
Hodnocení:
Body přiděleny v případě souběžného i již ukončeného studia sourozence v ZŠ Sofie
5. Dvouletá docházka do mateřské školy (1 bod).
Hodnocení:
Bod přidělený za vzdělávání po dobu minimálně dvou let v jakékoliv mateřské škole, registrované v síti
MŠMT ČR nebo odpovídající instituci jiného státu

Maximální počet bodů je 18. Při rovnosti bodů rozhoduje o přijetí los. Losování proběhne za účasti
pozvaných rodičů a zástupců školské rady.

Rodiče přijímaného dítěte jsou seznámeni s principy výuky v ZŠ Sofie a souhlasí s tímto přístupem a
jeho specifiky – smíšené třídy, skupinová a individuální práce, slovní hodnocení. Jsou také seznámeni
s poplatky souvisejícími se vzděláváním v ZŠ Sofie.

Datum: …………………………

Podpis zákonných zástupců:

……………………………….
……………………………….

Ochrana osobních údajů

Získané osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí služby (smlouvy o studiu na základní škole Sofie uzavřené mezi Vámi
a námi). Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání
emailové zprávy na adresu: oou@ms-sofie.cz. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které
zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní
povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
• právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
• právo osobní údaje opravit či doplnit;
• právo požadovat omezení zpracování;
• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
• právo požadovat přenesení údajů;
• právo na přístup k osobním údajům;
• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
• další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po
nabytí jeho účinnosti.
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