
                           

                             Základní škola a Mateřská škola, Bílovice, okres Uherské Hradiště 

                                                                       687 12 Bílovice 440 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZÁPISNÍ LIST pro školní rok …………. 
 

1. Údaje o dítěti 

  Jméno a  příjmení dítěte:       .................................................................................................. 

 

   Datum narození:              ....................................Rodné číslo .............................................. 

 

  Místo narození:  ......................................................Státní občanství:.................................... 

 

  Místo trvalého pobytu:     ...................................................................................................... 

 

 Zdravotní pojišťovna:      ........................................................................................................                         

 

 Sourozenci (jméno a třída): .................................................................................................... 

 

2. Předškolní zařízení 

      Navštěvovalo dítě MŠ:   ANO – NE 

 

      Adresa předškolního vzdělávání: ....................................................................................... 

 

3. Údaje o zákonných zástupcích 

Otec :  Jméno, příjmení:              .......................................................................................... 

 

          Datum narození:              .......................................................................................... 

 

          Místo trvalého pobytu:    .......................................................................................... 

 

         Telefon:  ...................................E-mail:....................................................................... 

 

         Datová schránka:…………………………………………………………………… 

 

Matka :  Jméno, příjmení:              ........................................................................................ 

 

          Datum narození:                 ......................................................................................... 

 

          Místo trvalého pobytu:       ......................................................................................... 

 

         Telefon:  ..................................E- mail........................................................................ 

          

         Datová schránka:…………………………………………………………………… 

 

Jako zákonný zástupce bude v matrice školy uveden/a:  OTEC – MATKA 

 



4.Důležité informace o dítěti 

    Celkový zdravotní stav?   Dobrý – má zdravotní potíže/ jaké/: 

 

    ........................................................................................................................................... 

 

     Trpí dítě očními, sluchovými či pohybovými vadami? /jestliže ano, popište/: 

 

     .......................................................................................................................................... 

 

   Trpí dítě v současné době vadami řeči? ANO -  NE 

   Navštěvuje klinického logopeda?           ANO – NE 

 

    5.Další případné poznámky zákonného zástupce 

      

     ......................................................................................................................................... 

 

6. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme:  Adresa zaměstnání zákonného zástupce, 

datum narození zákonného zástupce, datum narození žáka, email zákonného zástupce, jméno a 

příjmení zákonného zástupce, jméno a příjmení žáka, jméno, příjmení a titul zákonného zástupce, 

místo narození – dítě, místo trvalého pobytu zákonného zástupce, místo trvalého pobytu žáka, 

rodné číslo žáka, sourozenec (jméno, třída), státní občanství – dítě, telefon zákonného zástupce, 

zdravotní pojišťovna – dítě, dle zákonných povinností a dále dle skartačního řádu. Tyto údaje 

zpracováváme za účelem evidence a aktualizace osobních údajů o žáku a jeho zákonných 

zástupcích. Z právního titulu výslovného souhlasu evidujeme zdravotní stav dítěte, dle zákonných 

povinností a dále dle skartačního řádu. Tyto údaje zpracováváme za účelem důležité a zdravotní 

informace o dítěti.  

 

     7. Výše uvedené údaje zapsal/a a potvrzuje jejich správnost 

      

     V …………………………..dne……………………Podpis……………………………. 

_______________________________________________________________________________ 

 

    Poznámky k zápisu ( vyplní pedagog provádějící zápis) 

 

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

 

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

 

  NEZAPOMEŇTE PŘIPOJIT IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZAPISOVANÉHO ŽÁKA 

 

Podpis pedagoga, který provedl zápis: ……………………………………………………. 


