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Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 
Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 8 – Kobylisy 

Přidělené registrační číslo  
(pro účely oznámení o rozhodnutí o přijetí): 

 

ZÁPISNÍ LIST pro školní  rok      /       
 

 Nešestiletý/á (při zahájení povinné školní docházky nedosáhne věku 6 let)    

 Nenavštěvoval/a MŠ          

 Rodiče budou žádat o odklad školní docházky     

Jméno a příjmení dítěte:       

Datum narození:        Místo narození:       

Rodné číslo:        Státní občanství:       

Trvalý pobyt (ulice, číslo popisné/orientační, město – část, PSČ, kraj):       

Spádová škola:                  

Bude navštěvovat školní družinu: Ano  / Ne      

Sourozenci v ZŠ, Praha 8, Žernosecká 3 - jméno, třída:       

Kontaktní osoba (komu adresovat rozhodnutí): otec  / matka  

OTEC (jméno, příjmení):       

Trvalé bydliště (pokud je odlišné):        

Kontaktní adresa (pokud je odlišná):       

Telefon:         E-mail:       

MATKA (jméno, příjmení):       

Trvalé bydliště (pokud je odlišné):       

Kontaktní adresa (pokud je odlišná):        

Telefon:         E-mail:       
 
 
Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají 
rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co 
se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden 
z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě 
(škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. 
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Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 
Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 8 – Kobylisy 

Zákonní zástupci berou na vědomí, že Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3, jakožto správce údajů, zpracovává osobní údaje žáků a jejich 
zákonných zástupců pro účely školního vzdělávání. Osobní údaje zpracováváme v souladu s požadavky s nařízením Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES v rozsahu nezbytném pro plnění našich zákonných povinností. Osobní údaje zpracováváme po dobu 
odpovídající stanoveným účelům zpracování. Bližší informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech naleznete v našich Zásadách 
zpracování osobních údajů dostupných na www.zernosecka.cz. 
Zákonní zástupci prohlašují, že údaje, které uvedli v přihlášce, jsou pravdivé. 
 
 

V       dne       
 

Podpis zákonného zástupce:  
 
 

Zapsal/a a za správnost zodpovídá (čitelný podpis učitele/ky): 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Vážení rodiče, 

rádi bychom pro Vaše dítě připravili co možná nejlepší prostředí pro vstup do školy, proto Vás prosíme  

o vyplnění následujícího dobrovolného dotazníku. Pokud si informace nepřejete zveřejnit, samozřejmě to 

respektujeme. Přejeme si však, aby se noví prvňáčci cítili ve škole co nejlépe a my jim mohli pomocí dotazníku 

toto umožnit. Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

Zdravotní stav dítěte (logopedické, zrakové, tělesné omezení aj.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je něco, co bychom o Vašem dítěti měli vědět?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


