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Zápisní lístek do I. třídy pro školní rok 2023/2024 
 

 

 

I. Údaje o dítěti: 

 

Příjmení:  ……………………………      Jméno: ……………………. 

 

Datum narození: …………………….      Místo narození: ……………………………. 

 

Okres: ……………………………            Rodné číslo: ………………………….. 

 

Občanství: ……………………… 

 

Zdravotní pojišťovna: ………………… 

 

Bydliště: ……………………………………………………. 

 

Zdravotní stav – vady, omezení, výslovnost:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Alergie: …………………………………………………….. 

 

 

Rodiče žádají o odklad školní docházky:            ano  -  ne 

 

 

Důležitá sdělení pro školu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Předběžný zájem o školní družinu:      ano      ne                     čas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Údaje o zákonných zástupcích: 

 

 

Otec: 

Jméno a příjmení: …………………………… Datum narození: ………………..  

Bydliště: …………………….. 

*Zaměstnání (místo): ……………………………………………… 

Telefon: ………………………… 

*e-mail: ............................................... 

 

Matka:  

Jméno a příjmení: ……………………………  Datum narození: ……………….. 

Bydliště: ………………………… 

*Zaměstnání (místo)  ………………………………………………. 

Telefon: ………………………... 

*e-mail:   ......................................................... 

 
 

*Rodiče nejsou – jsou rozvedeni.  Dítě je svěřeno do péče matky – otce  

 

*Nepovinné údaje – slouží k zrychlení komunikace se školou, místo výkonu zaměstnání při komunikaci, jestliže je 

dítěti špatně a žádáme rodiče, aby si dítě vyzvedli 

 

 

Poznámky: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 
     Dávám svůj souhlas ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé 

údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů 

v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. Školského 

zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, mimoškolní akce školy jako 

školní výlety, školy v přírodě, úrazové pojištění žáků, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních materiálech 

školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé 

období školní docházky mého dítěte do této školy a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole 

povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé 

osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 110/2019 Sb., zejména o svém 

právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů. 

 
Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou 

povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé 

ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí 

stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že 

jedná se souhlasem druhého rodiče. 

 

Svým podpisem potvrzuji, že údaje na tomto zápisním lístku jsou pravdivé a že jsem byl(a) 

informován(a) o možnosti odkladu povinné školní docházky. 

 

Dne 5. 4. 2023            Podpis zákonného zástupce: ………………………………….. 

 

 

 

Datum zápisu:  5. 4. 2023                                  Údaje byly ověřeny podle OP a rodného listu 

 

 

Podpis zapisujícího učitele: …………………… 


