Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace
468 11 Janov nad Nisou 374,  483 380 045, 736 765 566,
www.zsjanovjbc.com, zsjanovjbc@volny.cz

Žádost o pokračování ve školní docházce
po splnění povinné školní docházky
Zákonný zástupce dítěte
Jméno a příjmení : .……………………………………………………………………….........................................
Trvalý pobyt : …………………………………………………………………….....................................................
Adresa pro doručování písemností : ……………………………………………………………...............................
Kontaktní telefon : ………………………………………………………………………..........................................
Žádám ředitelství ZŠ a MŠ Janov nad Nisou :
1) o povolení ukončit školní docházku mé dceři / mému synovi / v ….. ročníku ZŠ a MŠ Janov nad Nisou
2) o povolení pokračování výuky desátým rokem ve školním roce 20…./ 20….
Jméno a příjmení dítěte : …………………………………………………………....................................................
Datum narození : …………………………................................................................................................. ..............
Trvalý pobyt : ………………………………………………………………………………….................................
Třída : ………........................................................................................................................ .....................................
Zdůvodnění žádosti : …............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………......…...........................
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský
zákon ), zákon č. 472/2011 Sb., § 55, odst. 1:
Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, povolit po
posouzení důvodů uvedených v žádosti jeho zákonného zástupce a na základě dosavadních výsledků vzdělávání
žáka pokračování v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne
osmnáctého roku věku.
Kritéria pro povolení pokračování základního vzdělávání po splnění povinné školní docházky :
- absence z vážných zdravotních důvodů
- opakování ročníku z důvodu spec. poruch učení v průběhu školní docházky
- další závažné důvody, které bránily ukončit základní vzdělání v řádném termínu
Kritéria pro nepovolení pokračování základního vzdělávání po splnění povinné školní docházky :
- snížená známka z chování
- opakované ředitelské důtky
- vysoká krátkodobá absence bez lékařského potvrzení
- nezájem o učivo
- slabý prospěch
- další závažné důvody
Pokud žák v průběhu vzdělávání desátým rokem porušuje soustavně školní řád a nejeví zájem o výuku, může být
vyloučen dle § 31, odst. 2, školského zákona.
V Janově nad Nisou dne…………………

……………………………………..

