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ŽÁDOST O PŘESTUP DO 6. ROČNÍKU pro školní rok 2021 - 2022
Žádám o přestup syna/dcery .............................................................................................................…….
nar. ………….…………….., rodné číslo…………………………………………………...……………
trvalé bydliště žáka…………………..………………………………………………..………………….
adresa školy, ze které žák přichází.……………………………………………………………………....
Žák/žákyně se učí cizí jazyk………………………..………
V rámci ŠVP si žáci vybírají zaměření:
 J a z y k o v é z a m ě ř e n í (po úspěšném absolvování testu z AJ v červnu 2021)
Žáci mají od 6. ročníku druhý cizí jazyk (1 hodinu týdně).
Od 7. do 9. ročníku posílenou výuku anglického jazyka o 1 hodinu týdně a druhého cizího jazyka také o 1
hodinu týdně.
Druhý cizí jazyk je možné otevřít jen při 7 přihlášených žácích.
 německý
 ruský
Volbu označte křížkem.
 Tvořivé zaměření
Žáci mají od 6. do 9. ročníku posílenou výuku o všeobecně zaměřené tvořivé činnosti rozvíjející
kreativitu, představivost, jemnou motoriku, manuální zručnost a fantazii celkem o 7 hodin v průběhu
druhého stupně.

 Pří rodov ědné zaměření
Žáci mají od 6. do 9. ročníku posílenou výuku přírodovědných předmětů (matematiky, fyziky,
chemie, informatiky) celkem o 7 hodin v průběhu druhého stupně.
Žáci budou rozděleni do skupin na základě zájmu, výsledků testu z AJ a počtu přihlášených.
Přihlášku doručte na adresu 14. ZŠ do konce dubna 2021.
V souladu s GDPR nebudou údaje předány třetím stranám, v případě nezahájení vzdělání na 14. ZŠ bude žádost skartována.

Žadatel (zákonný zástupce):
Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání bude vyřizovat
zákonný zástupce:
Jméno a příjmení .………………………………………..…………………………………..……………….
trvalé bydliště……………...…………………………………………………………………………………
tel. spojení a mail na zák. zástupce…………………………………………………………………………..
Datum: ……………………………

Podpis zák. zástupců: …………………………..…………………

Bližší informace Vám poskytne ředitelka školy a zástupkyně pro 2. stupeň.
Telefon: Mgr. Helena Lišková, ředitelka školy – 378 027 301
Mgr. Petra Formanová, zástupkyně ŘŠ pro 2. stupeň - 378 027 302

