Základní škola a Mateřská škola Blatec, okres Olomouc, příspěvková organizace, Blatec 68,
783 75 Dub nad Moravou
IČO. 70987386 telefon: 585961256 e-mail: zsblatec@centrum.cz

Č.j. :

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání zápisový list
Nezbytné údaje potřebné k vedení povinné dokumentace žáka
Jméno a příjmení dítěte:

Rodné číslo:

Den, měsíc, rok a místo narození:

Státní občanství:

Zdravotní pojišťovna:

Trvalý pobyt:

Jméno a příjmení zákonného
zástupce:

Zaměstnání (nepovinné)

Bydliště

telefon

(pokud není shodné s bydlištěm dítěte)

telefon

Otec:

Matka:

Korespondenční adresa (pokud není shodná s adresou trvalého bydliště):

Kontaktní osoba (pro případ
mimořádné potřeby)

Jméno a příjmení:

telefon

Žádám o přijetí svého syna/dcery (viz výše) k povinné školní docházce do Základní
školy a Mateřské školy Blatec, okres Olomouc, příspěvkové organizace, Blatec 68,
Dub nad Moravou 783 75 ode dne 1. 9. 2017.
Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání
(přestupu do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude do odvolání (písemnou
formou

s

podpisy obou

zákonných

zástupců)

vyřizovat

zákonný zástupce

(jméno a

příjmení): .............................................................................................................................................
Nehodící se – škrtněte:
Navštěvovalo dítě MŠ v posledním roce:

ano - ne

název MŠ:……………………………..........

Odklad povinné školní docházky:

byl – nebyl

na které škole:………………………….......

Odklad povinné školní docházky:

budeme – nebudeme žádat

Bude dítě navštěvovat ŠD:

ano – ne

Bude navštěvovat ŠJ:

ano - ne

Další údaje patří mezi citlivé osobní údaje. Považujeme je však za důležité pro dobrou
spolupráci rodiny a školy a pro úspěšnou práci dítěte ve škole. Proto Vás prosíme o jejich
uvedení.
1. Ošetřující lékař dítěte:…………………………………………………………………………………......................
2. Zdravotní potíže (zrak, sluch,vada řeči, alergie, pravidelné užívání léků...):……………………….................
…………………………………………………………………………….…………………………………….................
3. Zvláštní schopnosti a dovednosti:……………………………………………. …………………. .........................
…………………………………………………………………………………………………………….........................
4. Další údaje o dítěti, které považujete za důležité:
…………………………………………………………………………………………………………….........................
..................................................................................................................................…………….........................
5. Sourozenci: (jméno, věk, kterou navštěvují školu)
...........................................................................................................……………………………..........................
...........................................................................................................……………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………………….........................
6. Potíže s výslovností následujících hlásek: ......................................................................................................

Souhlas rodičů
Dávám svůj souhlas Základní škole a Mateřské škole Blatec, okres Olomouc, příspěvkové organizaci, Blatec 68 k
tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech
ustanovení zákona č.101/2000 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, 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. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas
kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů.
Souhlasím s pořizováním obrazových záznamů žáků ve škole a při školních akcích za účelem dokumentace a
prezentace školy.
Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky.

Podpisem tohoto zápisového listu rodiče formálně splnili povinnost uloženou § 36 odst. 4
zákona 561/2004Sb. – školského zákona, ve znení pozdějších předpisů (povinnost přihlásit
dítě k povinné školní docházce).
Vzhledem k tomu, že budeme s předstihem vytvářet personální, materiální i ekonomické
předpoklady pro výuku Vás prosíme, abyste v případě jakékoli změny neprodleně informovali vedení
školy.
Děkujeme.

V ........................... dne ...........................................
Podpisy zákonných zástupců:
...................................................................................

