
Základní škola a Mateřská škola Bozkov, příspěvková organizace

I. Povinné údaje dle § 28 zákona č. 561/2004 Sb.

Údaje o dítěti:

Jméno a příjmení dítěte

Rodné číslo Datum narození

Státní občanství Místo narození

Trvalé bydliště – obec 

- ulice a č.p.  - PSČ

Zdravotní údaje dítěte

Zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění nebo sociální znevýhodnění, chronické onemocnění 
dítěte (zrak, sluch, vada řeči, LMD, alergie, epilepsie, diabetes, srdeční vada, dietní omezení 
apod.) - uveďte: 

 

Údaje o zákonných zástupcích dítěte

Jméno a příjmení otce

Místo trvalého pobytu

Adresa pro doručování 
písemností (jen jiná)

Email Telefonní číslo

Jméno a příjmení matky

Místo trvalého pobytu

Adresa pro doručování 
písemností (jen jiná)

Email Telefonní číslo

ZÁPISOVÝ LIST PRO RODIČE BUDOUCÍHO PRVŇÁČKAZÁPISOVÝ LIST PRO RODIČE BUDOUCÍHO PRVŇÁČKA



Předchozí vzdělávání dítěte

Mateřská škola (MŠ)

Sídlo MŠ

Nastupuje dítě do ZŠ po odkladu povinné školní docházky? Vyberte odpověď        ANO - NE

II. Nepovinné údaje (uvedením těchto údajů dáváte souhlas s jejich zpracováním).
Základní škola a Mateřská škola Bozkov, příspěvková organizace je správcem osobních údajů. 
Informace o zpracování svých osobních údajů naleznete na 
http://www.obecbozkov.cz/index.php/gdpr/1146-zs-a-ms-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju. 

Další údaje o dítěti

Zdravotní pojišťovna 

Další údaje o dítěti, které považujete za důležité (zvláštní schopnosti, nadání, vlohy, ...)

Máme zájem o využití následující nabídky školy (označte křížkem):
školní družina
stravování ve školní jídelně
plavecká výuka
mimoškolní akce (výlety, divadla, exkurze, apod.)

Škole nabízíme tuto pomoc (označte křížkem):
organizační pomoc při pořádání mimoškolních akcí pro děti
možnost zajištění exkurze v zaměstnání nebo jinde
vedení zájmové činnosti (uveďte jaké)
drobné sponzorské nebo reklamní předměty do soutěží pro děti
jiné:

V _________________ dne ______________

___________________________________________
Podpisy zákonných zástupců

DOTAZNÍK PRO VYJÁDŘENÍ ZÁJMU A SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOUDOTAZNÍK PRO VYJÁDŘENÍ ZÁJMU A SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU
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