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Kód žáka:__________________________        Spisová značka:________________________________ 

ZÁPISNÍ LIST 
pro školní rok 2023/2024 

 
1. Údaje o dítěti 

Jméno a příjmení dítěte  _______________________________________________________                                                                 

datum narození ________________________       rodné číslo _________________________ 

místo narození_________________________       okres  _____________________________ 

státní občanství ________________________       zdravotní pojišťovna     ________________ 

Kvalifikátor státního občanství (*nehodící se škrtněte): 
1. občan ČR* 
2. cizinec – občan EU* 
3. cizinec s trvalým pobytem v ČR*  
4. cizinec s přechodným pobytem v ČR*  
 

U cizinců číslo cestovního doklad ________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu_________________________________________________________ 

Místo přechodného pobytu_____________________________________________________ 

 

2. Předškolní zařízení 

Navštěvovalo dítě MŠ  ANO – NE jak dlouho _____________________________ 

Adresa (číslo) MŠ:  ________________________________________________________ 

 

3. Odklad školní docházky 

Pro školní rok 2022/2023 byl udělen odklad povinné školní docházky: ANO – NE 

V případě udělení odkladu byl zápis do 1. třídy proveden dne:_________________________ 

Kde-adresa (číslo) základní školy_________________________________________________ 

Zákonný zástupce bude žádat o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024                          

    ANO – NE 

z důvodu: nezralost – nenavštěvoval MŠ – zdravotní důvody – jiné (popište): 

Žádost o přijetí neplnošestiletého dítěte:  ANO – NE 
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4. Spádová základní škola dle místa trvalého pobytu dítěte 

 
Adresa základní školy:  

___________________________________________________________________________ 

 

5. Údaje o zákonných zástupcích 

 

Jméno a příjmení, titul otce:____________________________________________________  

Datum narození:______________________________________________________________  

Místo trvalého pobytu:_________________________________________________________  

Adresa pro doručování písemností (je-li jiná, než místo trvalého pobytu): 

___________________________________________________________________________  

Kontaktní e-mail:_____________________________________________________________  

Kontaktní telefon:_____________________________________________________________ 

 

Jméno a příjmení, titul matky: __________________________________________________ 

Datum narození:______________________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu: ________________________________________________________  

Adresa pro doručování písemností (je-li jiná, než místo trvalého pobytu): 

___________________________________________________________________________  

Kontaktní e-mail: _____________________________________________________________  

Kontaktní telefon:_____________________________________________________________  

 

6. Zařazení dítěte ve školním roce 2023/2024: 

Bude navštěvovat školní družinu: ANO – NE 

Pokud bude žák využívat ŠD již od prvního školního dne (4. 9. 2023), je nutné, aby ho zákonní 

zástupci přihlásili nejpozději do konce srpna 2023. 

 

Bude se stravovat ve školní jídelně: ANO – NE 
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7. Důležité informace o dítěti: 

Celkový zdravotní stav, postižení, obtíže:  

vada zraku – vada sluchu – vada řeči – ADHD – alergie – astma - epilepsie – diabetes – 

dietní omezení, apod.  (uveďte podrobnosti):  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Dítě je:  pravák - levák - užívá obě končetiny stejně* 

Zvláštní nadání: ______________________________________________________________ 

Další údaje o dítěti, které považujete za důležité: ___________________________________ 

Dítě je schopno zúčastnit se výuky tělesné výchovy v plném rozsahu. ANO –NE 

 

8. Prohlášení zákonného zástupce k zápisu-označte jednu z možností 

(netýká se dítěte v případě žádosti o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024) 

 Oznamuji, že moje dítě bylo u zápisu i v jiné základní škole. V tomto případě prohlašuji, 
že nejpozději 2. 6. 2023 oznámím prokazatelným způsobem vedení ZŠ a MŠ Chotíkov, 
příspěvková organizace, zda dítě nastoupí do ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková 
organizace, v řádném termínu zahájení školního roku 2023/2024. 

 

 Prohlašuji, že moje dítě bylo zapsáno pouze na ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková 
organizace, do této školy nastoupí v řádném termínu zahájení školního roku dne 4. 9. 
2023. 

 

9. Výše uvedené údaje zapsal/a a potvrzuje jejich správnost 

Se všemi podmínkami přijetí do základní školy jsem byl/a seznámen/a. Prohlašuji, že údaje, 

které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.  

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce (hůlkovým písmem): 

___________________________________________________________________________ 

 

V ___________________ dne: _______________ podpis: ____________________________ 

mailto:skola@zs-chotikov.cz


       Základní škola a Mateřská škola Chotíkov 
     Chotíkov 173, 330 17 

                                  Tel.: +420 377 821 580  
                                  e-mail: skola@zs-chotikov.cz 

 

     

 

Poznámky k zápisu (vyplní pedagog provádějící zápis)  
 
Zapsané údaje souhlasí s rodným listem dítěte a s dokladem totožnosti zákonného zástupce. 
 
Datum a podpis pedagoga, který provedl zápis: _____________________________________ 

Podpis zákonného zástupce:                                  _____________________________________ 

Poznámky: 
1. 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), ve znění pozdějších předpisů, a při jejich zpracování postupuje škola podle 
zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, také dle 
Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) platného od 25.5.2018 (nahrazuje 
původní právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon 
č.101/2000 Sb.). 
ZŠ a MŠ Chotíkov, přísp.org., je správcem osobních údajů. Informace o zpracování předaných 
osobních údajů naleznete na:  
https://www.zs-chotikov.cz/index.php/docs   
 
2. Škola pořizuje v průběhu zápisu fotografie/video, toto pak následně používá k prezentaci 
školy.  Fotografie/videa jsou zveřejňovány i na webu školy: www.zs-chotikov.cz. Zveřejňované 
fotografie/videa jsou pečlivě vybírány a nejsou spojovány s dalšími osobními daty dítěte. 
Souhlas zákonného zástupce dítěte s pořízením fotografií/videa ze zápisu a k výše 
uvedenému použití: 
 

SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM 

 

Datum a podpis zákonného zástupce:____________________________________________ 
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