Registrační číslo:

2
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2019/2020
Do následujících čtverců uveďte A (jako ano) nebo N (jako ne):
dítě šestileté v době nástupu do školy
JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

navštěvovalo MŠ

byl již udělen odklad šk. docházky

_______________________________________________________

Datum narození ______________________ Rodné číslo _______________________________________
Místo narození _____________________ Okres_____________________ Státní občanství ___________
Trvalé bydliště_____________________________________________________________ PSČ ________
Mateřská škola (navštěvovalo-li) ______________________________ Zdravotní pojišťovna __________
Zdravotní stav, postižení, obtíže ___________________________________________________________
________________________________________ Dětský lékař __________________________________
Bude navštěvovat ŠD_________

Výslovnost __________________________________________

Sourozenci: jméno, třída _________________________________________________________________
1. Zákonný zástupce (matka – otec) nejbližší kontaktní osoba ___________________________________________
Bydliště (pokud je odlišné)___________________________________________________________________
Telefon __________________ , ___________________ E-mail _________________________________
2. Zákonný zástupce _____________________________________________________________________
Bydliště (pokud je odlišné)___________________________________________________________________
Telefon ___________________ , ___________________ E-mail ________________________________
Dávám svůj souhlas Základní škole, Studentská ulice 895, Mnichovo Hradiště 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 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 svého 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.
Škola si Vás v souvislosti se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, dovoluje požádat o souhlas ke shromažďování
fotografií a videí žáků, pro potřeby vedení školní elektronické dokumentace (web školy), a souhlas s užitím všech děl (např. literární, hudební,
výtvarné) žáků, která byla vytvořena v souvislosti s vyučováním pro účely výstav, soutěží a další prezentace školy po dobu školní docházky.
Materiály nebudou užity ke komerčním účelům.

V Mnichově Hradišti dne

2019

Podpisy zák. zástupců: _______________________________

ŽÁDOST O PŘIJETÍ
Žadatel (zákonný zástupce): ______________________________________________________________
Jméno a příjmení
Datum narození: __________________________
Místo trvalého pobytu, případně jiná adresa vhodná pro doručování:
_____________________________________________________________________________________
Poznámky: důležitá sdělení rodičů škole, kamarádi (nejvýše 2), zvláštní schopnosti, sklony, vlohy…
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ŽÁDOST
Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Přihlašuji k zápisu k povinné školní docházce na

Základní škole Mnichovo Hradiště,
Studentská 895, PSČ 29501, okres Mladá Boleslav

Jméno dítěte _____________________________________ Datum narození ______________________
Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky. V případě, že budu žádat o odklad povinné školní
docházky a správní řízení bude nutno přerušit do doby, než získám potřebná doporučující vyjádření, a poté
ukončit přerušení řízení, vzdávám se ve smyslu § 72 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném
znění, nároku na doporučení písemného vyhotovení usnesení o přerušení řízení a informaci o ukončení
přerušení řízení.
Vzdávám se práva na odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí svého dítěte k základnímu vzdělání.

V Mnichově Hradišti dne: ______________ 2019

Podpis žadatele: ____________________________

Údaje školy:
Základní škola: ________________________________________________________________________
Datum doručení:
Číslo jednací
Počet listů:
Počet listů příloh:

