
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526,
příspěvková organizace

Registrační číslo dítěte: ________________ *nevhodné škrtněte

Zápisní list pro školní rok 2018/2019

Jméno a příjmení dítěte _______________________________________________________________

Datum narození ______________________ Rodné číslo ____________________________________

Místo narození _______________________ Okres _________________________________________

Státní občanství _____________Zdravotní pojišťovna ______________________________________

Trvalé bydliště____________________________________________________PSČ______________

Kontaktní adresa __________________________________________________PSČ______________

Mateřská škola, kterou dítě navštěvuje ___________________________________________________

Zdravotní stav ____________________Ošetřující lékař _____________________________________

a) Zdravotní postižení (zrakové, sluchové, tělesné, mentální…)*

b) Zdravotní znevýhodnění (dlouhodobá nemoc vedoucí k poruchám učení)*

c) Sociální znevýhodnění (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, postavení azylanta, 

nařízená ústavní výchova)*

Zákonný zástupce souhlasí – nesouhlasí s pohovorem dítěte.

Otec ______________________________________________________________________________

Bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka) ____________________________________________

Zaměstnání ________________________________________________________________________

Telefon ____________________________e-mail: _________________________________________

Matka ____________________________________________________________________________

Bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka) ____________________________________________

Zaměstnání ________________________________________________________________________

Telefon ____________________________e-mail: _________________________________________

Poznámka:

nešestiletý – nenavštěvoval MŠ – nezralý – rodiče žádají odklad školní docházky

Zapsala:
__________________________________________________________________________________

Dávám svůj souhlas Základní škole Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvkové organizaci k tomu, aby 
zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona 
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech 
v platném znění. 
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném 
znění, vedení nezbytné dokumentace a psychologických vyšetření, mimoškolní akce školy jako školní výlety, školy v přírodě 
a lyžařské kurzy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely související s běžným chodem školy. 
Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato 
dokumentace na škole povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí 
tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám
a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat 
a to i bez udání důvodů.

Souhlasím – nesouhlasím s uveřejňováním jména, případně  fotografií svého dítěte ze školních akcí (tisk, webové stránky, školní 
prezentace).

V České Lípě dne __________________ podpis rodičů: _________________________




