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Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 
tel.: 384 361 282                  č. účtu: 604187339/0800 

e-mail: info@1zs.jhnet.cz                 IČO: 70981931 

 

 

 

Zápisní list pro školní rok 2020/2021 

Jméno a příjmení dítěte_______________________________________________________ 

Datum narození________________ Rodné číslo __________________________________ 

Místo narození____________________________ Okres____________________________ 

Státní občanství__________Bydliště (trvalé)______________________________________ 

Doručovací adresa (není – li shodná s trvalým bydlištěm)___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Mateřská škola _____________________________________________________________ 

Dítě je po odkladu školní docházky:________Ano – jednoletý odklad – dvouletý odklad 

      ________Ne 

Žádost o odklad: Ano - Ne                                                     (nehodící se škrtněte) 

Dítě: 

• je nešestileté  

• nenavštěvovalo MŠ  

• nezralé - rodiče budou žádat odklad šk. docházky – ANO - NE 

 

Bude navštěvovat ŠD:                                   ano - ne  

 

Zdravotní stav, vady a omezení________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

Dítě je pravák – levák – užívá obě ruce:…….. 

Alergie___________________________________________________________________ 

Zdravotní pojišťovna_______________________ 

Výslovnost_______________________________ 

Sourozenci: _________________________ třída (ročník) _________________ 

   _________________________   _________________ 

Rodiče: 

Rodiče nejsou – jsou rozvedeni                              Střídavá péče:  ano - ne 

Dítě je svěřeno do péče matky – otce 

                                      - jiné osoby_____________________________________________ 
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Otec (pěstoun) _____________________________________________________________ 

Bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka)____________________________________ 

Telefon do bytu_________________________ do zam._____________________________ 

Email_______________________________Datová schránka:________________________ 

 

Matka (pěstounka)____________________________________________________________ 

Bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka)____________________________________ 

Telefon do bytu_________________________ do zam._____________________________ 

Email_______________________________ Datová schránka:________________________ 

 

Upozornění, přání rodičů: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Datum zápisu: 7. 4. 2020 

 

Údaje byly ověřeny podle OP a rodného listu 

ano – ne 

Zapsal:_______________________________ 

 

• Dávám svůj souhlas Základní škole Jindřichův Hradec I, Štítného 121 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 

a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech 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 a 

lyžařské kurzy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely 

související s běžných chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky 

mého dítěte na této škole 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. 

 
 

 

 

                

V Jindřichově Hradci, dne 7. 4. 2020                                              ……………………………………. 

                                                                                                                 Podpis zák. zástupce dítěte 


