Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, příspěvková organizace
se sídlem v Plzni, U Školy 7, 326 00

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
1) ÚDAJE O DÍTĚTI
Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………….. nar.:………………………………………….
Rodné číslo dítěte a místo narození………………………………………………………………………………………………………
Místo trvalého pobytu dítěte…….……………………………………………………………...............................................
Zdravotní pojišťovna: ………………………………….. Státní občanství: …………………………………………………………..
__________________________________________________________________________________
Odklad školní docházky
Budeme žádat o odklad: ANO x NE
Odklad v loňském roce: ANO x NE
Sourozenci v Tyršově ZŠ a MŠ (jméno): ……………………………………………..… Třída: …………………………………..
2) ÚDAJE O ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH
Matka:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………… nar.:…………………………………………………….
Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresa pro doručování písemností: ……………………………………………………………………………………………………..
Mobilní telefon: ………………………………………………… Tel. do zaměstnání: ………………………………………………..
Email: …………………………………………………………….. Datová schránka: ………………………………………………….
Zaměstnána jako: …………………………………… Zaměstnavatel: ………………………….………………………… ………..
Otec:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………… nar.:…………………………………………………….
Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresa pro doručování písemností: ……………………………………………………………………………………………………..
Mobilní telefon: ………………………………………………… Tel. do zaměstnání: ………………………………………………..
Email: ……………………………………………………………….. Datová schránka: ………………………………………………….
Zaměstnán jako: …………………………………… Zaměstnavatel: ………………………….…………………………..………..
3) DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE O DÍTĚTI
Zdravotní stav (např. vada řeči, sluchu, zraku, alergie, jiné zdravotní problémy):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pravák / levák
Charakteristika (např. zájmy, záliby, nadání, navštěvované kroužky…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Název předškolního zařízení…………………………………………………………………………………………………………….
Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu
vzdělávání (s odkladem školní docházky) bude vyřizovat zákonný zástupce:
………..………………………………………
jméno a příjmení
Veškerá korespondence bude zasílána na výše uvedenou adresu pro doručování.
Pokud dojde k její změně, sdělte nám to prosím neprodleně.
V Plzni dne ……………………………………………
Podpisy zákonných zástupců:

………………………………………………
matka

…………………………………………
otec

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen GDPR), uděluji souhlas s použitím výše uvedených osobních údajů pro
potřeby zápisu dítěte do 1. ročníku Tyršovy ZŠ a MŠ.

V Plzni dne …………………………………….

Podpisy zákonných zástupců:

………………………………………………
matka

…………………………………………………….
otec

