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Za Nádražím 222,  381 01   Český Krumlov
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–  

 

Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání registrační číslo žáka 
 (nevyplňujte) 

 

Příjmení a jméno  ...................................  ........................................  Rodné číslo  ......................................  

Místo narození  .......................................  ........................................  Datum  narození  ..............................  

Okres  .....................................................  Státní občanství  .............  Zdravotní pojišťovna  ........................  

Bydliště  ..................................................  ........................................  PSČ  .................................................  

 

Zákonný zástupce (nejbližší kontaktní osoba pro doručování pošty a podávání informací) 

Vyplňte všechna data u otce, matky, popřípadě jiné osoby a křížkem označte kontaktní osobu 

  

Otec: Příjmení a jméno  .........................................................  Telefon mob.  ....................................  

e-mail  .............................................................................................  Telefon zam.  ....................................  

Bydliště (pokud je odlišné od bydliště dítěte)  ..................................  ..........................................................  

  

Matka: Příjmení a jméno  .......................................................  Telefon mob.  ....................................  

e-mail  .............................................................................................  Telefon zam.  ....................................  

Bydliště (pokud je odlišné od bydliště dítěte)  ..................................  ..........................................................  

  

Jiná osoba: Příjmení a jméno  ...............................................  Telefon mob.  ....................................  

e-mail  .............................................................................................  Telefon zam.  ....................................  

Bydliště (pokud je odlišné od bydliště dítěte)  ..................................  ..........................................................  

vztah k žákovi .................................................................................. 

Údaje pro potřebu školy (potvrzení/požadavek zaškrtněte křížkem)

Zájem o školní družinu              Psaní písmem Comenia Script 1)                 Projekt Než zazvoní

Žák navštěvoval MŠ                  Pokud ANO, kterou  ..................................................................................

Starší sourozenec                     Příjmení a jméno  ........................................................      Třída  ..............

Odklad školní docházky:

Žák již měl odklad školní docházky                           na ZŠ  .................................................................... 

Rodiče žádají o odklad školní docházky

Doporučení:  učitele u zápisu                  lékaře                  PPP                   klinického psychologa

1) Výuka psaní písmem Comenia script bude probíhat pouze při naplnění celé třídy.

 

 

 Datum  Podpis zákonného zástupce:    

Výše uvedené údaje budou zpracovány dle současné platné legislativy.
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Ostatní poznámky k zápisu registrační číslo žáka 
 (nevyplňujte) 
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