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ZÁPISNÍ  LIST do 1. třídy pro školní rok    2021 - 2022 
  
 Údaje o dítěti 

Jméno a příjmení žadatele (dítěte) :………………………………………………………Datum narození……………………… 

Rodné číslo…….…………………. Místo narození……………………………..Okres……………………………….. 

Státní občanství……………………………         Zdravotní pojišťovna…………………………………… 

U cizinců číslo cestovního dokladu ………………………………………………………….. 

Místo trvalého pobytu………………………………………………………………………… 

Adresa pro doručování písemností …………………………………………………………………… 

 Předškolní zařízení 

Navštěvovalo dítě MŠ          ano – ne                  Jak dlouho ………………………………………….. 

Adresa (číslo) MŠ: ……………………………………………………………………………. 

3. Odklad školní docházky 

Pro školní rok 2020-2021 byl udělen odklad povinné školní docházky:                      ano – ne 

Kde - adresa (číslo) základní školy …………………………………………………………… 

 

Zákonný zást. bude žádat o odklad povinné škol. docházky pro školní rok 2021 - 22   ano – ne 

 

1. zákonný zástupce: 

 

Jméno a příjmení:………………………………………………………………. 

 

 Místo trvalého pobytu ……………………………………………………………………… 

 

Adresa pro doručování písemností (je-li jiná, než místo trvalého pobytu):  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon :………………………………………….. .Datová schránka: …………………………………… 

 

E-mail :……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2. zákonný zástupce:……………………………………………………………… 

 

Místo trvalého pobytu :……………………………………………………………………… 

 

Adresa pro doručování písemností (je-li jiná, než místo trvalého pobytu):  

 

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

 

 

Telefon :………………………………. ……..…………Datová schránka: ……………..……………… 

 

E-mail :……………………………………………………………………………………… 
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Souhlasím, aby osobní údaje zákonných zástupců (mailová adresa a telefon) byly vedeny v matrice školy ještě před 

nástupem dítěte do 1. ročníku 14. ZŠ 

 

    Nesouhlasím, aby osobní údaje zákonných zástupců (mailová adresa a telefon) byly vedeny v matrice školy ještě před 

nástupem dítěte do 1. ročníku 14. ZŠ 

 

 

5. Zařazení dítěte ve školním roce 2021-2022: 

 

Bude navštěvovat školní družinu:      ano  - ne 

Bude se stravovat ve školní jídelně:   ano  - ne 

 

6. Zaměření od 1. třídy:                jazykové       –      tvořivé        –  sportovní 

 

 

7. Důležité informace o dítěti, poskytnuté zákonným zástupcem: 

 
Vady řeči ANO/NE   vady zraku   ANO/NE nevyhraněná lateralita   ANO/NE/zatím ne- 

Vady sluchu  ANO/NE   levák     ANO/NE                                                   ní zjevné 

 

Poznámky (např. jména max. 3 spolužáků, se kterými by chtěl být uchazeč ve třídě) 

 

…..……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zákonný zástupce byl informován, jak může pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji do doby zahájení školní docházky (Desatero 

pro rodiče  - https://zs14.plzen.eu/skola/pro-predskolaky/pro-predskolaky.aspx 

 

Zákonný zástupce potvrzuje pravdivost údajů poskytnutých při zápisu a souhlasí se zpracováním a evidováním osobních údajů 

ve smyslu všech ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění. 

 

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

 

Zákonní zástupci se dohodli na výběru školy. 

Vše probíhá v zájmu dítěte. 

 

Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání  (s odkladem školní 

docházky) bude vyřizovat zákonný zástupce: 

 

……………………………………………………………    

 příjmení, jméno 

                                        

 Podpis zákonného zástupce: …………………………………………. 
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