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Adresa pracoviště: Základní škola při ozdravovně, Nemojov 150, 544 01
Dvůr Králové nad Labem

Vedoucí učitelka ZŠ: Mgr. Jitka Jindřichová, e-mail: jitka.jindrichova@zsvesna.cz
telefon: 499 397 544, 736 534 175
webové stránky školy: www.zsvesna.cz IDDS: 85jcher

Pečlivě vyplněný tiskopis zašle škola na adresu: ZŠ při ozdravovně, Nemojov 150, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem nebo datovou schránkou (IDDS: 85jcher)

Dotazník pro kmenovou základní školu
Jméno a příjmení žáka/yně:
Rodné číslo:
Adresa kmenové školy:
(včetně PSČ)
Třída/ročník: Jméno třídního učitele, telefon, e-mail:
Rok školní docházky:
Opakoval ročník:
Naposled vyučován/a dne:
Bydliště žáka:

Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka, kontakt:
Předmět Hodnocení Plán učiva na dobu léčebného pobytu

Český jazyk

Cizí jazyk

Matematika

Prvouka

Vlastivěda

Přírodopis/Přírodověda

Dějepis

Zeměpis

Fyzika

Chemie
Diagnostikované poruchy učení, stanovená podpůrná opatření (stupeň):

Důležitá sdělení:

Žák si přiveze učebnice, sešity a ostatní školní potřeby na vyučované předměty!

V………………………dne………………………..

.……………….. .……………….
ředitel školy                                                                           třídní učitel

razítko školy

Poznámka: V současné době k nám přicházejí žáci s různými tituly učebnic, učíme v odděleních formou individuální péče.
Žádáme o pochopení, pokud nedodržíme váš časový plán.

Mgr. Lucie Pospíšilová, řed. školy

http://www.zsvesna.cz/
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