Základní škola a Mateřská škola Hugo Sáňky, Rudice, okres Blansko
Rudice 115, 679 06 Jedovnice
Zápisový list do 1. třídy pro školní rok 2021/2022
1. Údaje o dítěti:
Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………….
Datum narození:…………………….......
Rodné číslo: …………………………….
Místo narození:……………………. …...
Zdravotní pojišťovna: …………………..
Místo trvalého pobytu:………………………………………………………………….

2. Předškolní zařízení:
Navštěvovalo dítě MŠ:
ano – ne
Jak dlouho: …………………………………….........
Adresa předškolního zařízení:.....................................
Odklad v loňském roce:

ano – ne

3. Ošetřující lékař dítěte:
Příjmení a jméno lékaře: …………………………………………...........................................
Telefon: …………………
Adresa zdravotnického zařízení: ……………………………………………………………...

4. Údaje o zákonných zástupcích:
Jméno a příjmení, titul otce:
Místo trvalého pobytu:
Adresa pro doručování písemností:
(je-li jiná, než místo trvalého pobytu)
Mobilní telefon:
E-mail:

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

Jméno a příjmení, titul matky:
Místo trvalého pobytu:
Adresa pro doručování písemností:
(je-li jiná, než místo trvalého pobytu)
Mobilní telefon:
E-mail:

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

Sourozenci (jméno a rok narození)

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

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

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

5. Předběžný zájem dítěte ve školním roce 2021/2022:
Bude navštěvovat školní družinu:
Bude se stravovat ve školní jídelně:

ano – ne
ano – ne

6. Důležité informace o dítěti:
Celkový zdravotní stav? Dobrý - má zdravotní potíže (jaké):
Trpí dítě alergiemi? (jestliže ano, popište):
Trpí dítě očními, sluchovými či pohybovými vadami? (jestliže ano, popište).
Trpí dítě v současné době vadami řeči? (jestliže ano, popište):
Trpí dítě jinými výraznými obtížemi? (jestliže ano, popište):
Bylo dítě vyšetřeno v pedagogicko - psychologické poradně?

ano – ne

7. Výše uvedené údaje zapsal/a a potvrzuje jejich správnost:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:

………………………………………………

V Rudici dne

Podpis: ……………………………………..

Poznámky k zápisu (vyplní pedagog provádějící zápis) :

Zapsané údaje souhlasí s rodným listem dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.
Podpis pedagoga, který provedl zápis:

……………………………………………….

Poznámka:
Výše uvedené osobní údaje jsou nutné k vedení dokumentace a školní matriky dle § 28
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělání (školský zákon) a při jejich zpracování postupuje škola podle zákona č. 101/2 000
Sb. O ochraně osobních údajů.

