Základní škola P. Lisého Hostomice

Registrační číslo/č.j.

Kontrolu r. listu provedl:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání a zápisový list
Jméno dítěte: ………………………………………………………………… datum narození: ……………………………………………..
rodné číslo: ………………………………………………………………….. místo narození: …………………………………………………
státní občanství: ……………………………………… zdravotní pojišťovna: ………………………………………
místo trvalého pobytu dítěte: …………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa pro doručování, pokud je jiná: ………………………………………………………………………………………………………..
Zákonní zástupci: ………………………………………………….…………………………………..……. matka (příjmení, telefon)
…………………………………………………….…………………………………….….. otec (příjmení, telefon)
Kontaktní-email:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Informace o dítěti: - navštěvuje MŠ (kterou) …………………………………………………………….
- nastupuje v řádném termínu

ano x ne

(nehodící se škrtněte)

- po odkladu školní docházky

ano x ne

(nehodící se škrtněte)

- dítě je

pravák x levák

(nehodící se škrtněte)

- navštěvuje logopedii

ano x ne

(nehodící se škrtněte)

Zdravotní problémy a omezení (zrak, sluch, vada řeči, alergie, epilepsie, diabetes, srdeční vada, dietní omezení, aj.):
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
Žádáme o přijetí mého dítěte k základnímu vzdělání v Základní škole P. Lisého Hostomice, Školní 246,
příspěvková organizace od školního roku ………………………………………………..
Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky. Budu dodatečně žádat

Předběžný zájem o školní družinu

o odklad školní docházky

ano x ne

ano x ne

(nehodící se škrtněte)

Dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Dále dávám škole svůj souhlas s poskytováním bezplatných standardních poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních.
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné školní dokumentace podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, vedení
nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, zveřejňování fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně
internetových stránek školy a pro jiné účely s běžným 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. Byl jsem poučen o právech podle zákona č.
101/2000 Sb.

K výše uvedeným informacím zákonní zástupci prohlašují, že postupují ve vzájemné shodě.

V Hostomicích dne …………………………………………….

Podpis zákonných zástupců dítěte:
…………………………………………………
………………………………………………..

Školní 246
267 24 Hostomice
IČ - 47558130
č.účtu: 364474389/0800

Telefon: 311 584136 - sekretariát
311 584 866 - ředitel
E-mail: zspl@seznam.cz
www.zsplhostomice.cz

