Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560
PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, PO BOX 65, telefon 569 422 179
IČO 70911029, DIČ CZ70911029, KB Havlíčkův Brod 6331521/0100, e-mail: info@zssady.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

nešestiletý - nenavštěvoval MŠ - školsky nezralý - budou žádat o odklad školní docházky
Registrační číslo přidělené pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí: Z/2021 –
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2021/2022
Jméno a příjmení dítěte:

DANA NOVÁKOVÁ

Rodné číslo: 15 55 01/1234
Státní občanství: ČR

Místo narození:

Trvalý pobyt:

Bude navštěvovat ŠD:
Zdravotní stav: zrak

1. 5. 2015

Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod, Nádražní 333

Údaje o předchozím vzdělávání žáka (ZŠ,MŠ):
Zdravotní pojišťovna: VZP

Datum narození:

MŠ

Mateřská škola: Prokopa Holého

Ano
-

sluch

-

výslovnost

r, ř

jiné

-

Další údaje o dítěti, které považuji za důležité: má alergii na…..
__________________________________________________________________________________________
Sourozenci: jméno, třída

Matěj, 3. A ( chodí do ZŠ V Sadech)

OTEC: Jan Novák

Bydliště:(pokud je odlišné)_____________x________________

Telefon: 777 888 123
E-mail:

jnovak@seznam.cz

MATKA:

Eva Nováková

Telefon:

777 888 124

Bydliště: (pokud je odlišné)________x_____________________

E-mail: enovakova@seznam.cz

Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas základní škole k tomu,
aby součástí zápisu do 1. třídy byl rozhovor s dítětem.
Byl jsem seznámen se školním programem ŠVP „DUHA“ a beru ho v plném rozsahu na vědomí.
Byl jsem seznámen s kritérii ZŠ V Sadech 560 pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy.
Byl jsem informován, že zde uvedené údaje škola jako správce osobních údajů zpracovává v souvislosti s plněním právní
povinnosti (pro účely vedení řízení o přijetí k povinné školní docházce, případně o odkladu povinné školní docházky a vedení
povinné dokumentace školy) popř. z důvodu veřejného zájmu na zajištění vzdělávacích potřeb žáka, efektivní komunikace
mezi rodiči a školou nebo pro potřeby komunikace v rámci zajištění bezpečnosti dětí ve škole.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů a souvisejících právech jsou uvedeny na www.zssady.cz.

Podpis zákonného zástupce: ________________________________________________________________
Datová schránka: ANO - ID DS: (rodiče)
V Havlíčkově Brodě dne:
Zapsal/a:

7. 4. 2021

NE ____x_____________________

