
Základní škola Havířov–Město Gorkého 1/329 okres Karviná 
Tel. 597 578 828, mobil: 602 166 473

e-mail: reditelstvi@zsgh.cz

Z     Á P I S     O V     Ý    L I S     T
Údaje o žákovi:
Příjmení a jméno dítěte:…………………………………………………………………………

Rodné číslo…………………/…………..Datum narození……………………………………

Místo narození……………………………………Okres……………………………………….

Státní občanství………………………………..Zdravotní pojišťovna………………………...

Údaje o zákonných zástupcích dítěte:
Otec – Příjmení a jméno.………………………………………………………………………..

Trvalé bydliště…………………………………………………………………………………...

Kontaktní adresa (telefon)………………………………………………………………….……
(Pro doručování písemností)

Matka – Příjmení a jméno……………………………………………………………………….

Trvalé bydliště…………………………………………………………………………………...

Kontaktní adresa (telefon)………………………………………………………………….……
(Pro doručování písemností)

Spádovost trvalého bydliště:        ano   -   ne *  (nehodící se škrtněte, správné zakroužkujte)

Počet sourozenců, jejich rok narození (třída)……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

Navštěvoval(a) MŠ………………………………………………………..roků………………..

Zájem o docházení do školní družiny:      ano  -  ne

Druh zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění žáka…………………………………..

Zrak…………………… Sluch……………………………… Řeč……………………………..

Povahové rysy žáka, zvláštní schopnosti (záliby, družnost, sobeckost atp.)……………………

 
…………………………………………………………………………………………………...
Poznámky: (který ZZ bude jednat v záležitosti zápisu)………………………………………….

V Havířově  ………………………………….

Podpis zapisovatele……………………………… Podpis zák.zástupce………………………..
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Základní škola Havířov–Město Gorkého 1/329 okres Karviná 
Tel. 597 578 828, mobil: 602 166 473

e-mail: reditelstvi@zsgh.cz

Dávám svůj souhlas Základní škole Havířov–Město Gorkého 1/329 okres Karviná 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 zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, mimoškolní akce školy 
jako školní výlety, školy v přírodě a lyžařské kurzy, pořízení fotodokumentace a její zveřejnění, 
přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely související s běžným chodem
školy. Souhlas poskytuji na celé období povinné 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.

Byl/a jsem seznámen/a s:
 Možností udělení odkladu školní docházky a to bez ohledu na vyzrálost a připravenost dítěte
 Povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobů jejího plnění
 Vyučovacím jazykem školy, kterým je jazyk český
 O možnostech rozsahu a nabídky individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci 

pro přípravu na vstup do školy

Podal/a jsem škole úplnou informaci o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných
opatření pro mé dítě-budoucího žáka školy

 O znevýhodnění dítěte dle §16 školského zákona, o mimořádném nadání, o podpůrných 
opatřeních již poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 a o závěrech vyšetření uvedených 
v doporučení školského poradenského zařízení

 s údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly 
mít vliv na průběh vzdělávání

Zápis našeho dítěte k povinné školní docházce ve škole Gorkého Havířov jsme mezi oběma 
zákonnými zástupci projednali, oba zákonní zástupci se zápisem souhlasí a druhý rodič – vedlejší 
účastník řízení - nemusí být písemně vyrozuměn o přijetí/nepřijetí ani nepodal žádost o zápis do jiné 
základní školy.

Se všemi výše uvedenými skutečnostmi jsem byl srozumitelně a jednoznačně seznámen, rozumím 
jim a svůj souhlas stvrzuji podpisem.

V Havířově   ………………2019                                      ……………………………………..
                                                                                                    Podpis zákonného zástupce
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