Základní škola Radostná, s.r.o.
Na Vinici 1240/21, 266 01 Beroun, IČ 08876584, IZO: 181 113 678,
Adresa školy: Komenského 72, Zdice
Identifikační číslo dítěte pro zápis: ___________________

ZÁPISOVÝ LIST
Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte
k základnímu vzdělávání od šk. roku 2021/2022
Žádám o přijetí ____________________ __________________________(jméno a příjmení dítěte)
k povinné školní docházce do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Radostná, s.r.o.,
Na Vinici 1240/21, Beroun, IČ 08876584, IZO školy 181 113 678, adresa školy: Komenského 72,
Zdice, www.zsradostna.cz.
RČ:

Datum narození:

Občanství:

Místo narození:

Mateřský jazyk:

Okres narození:

Zdravotní pojišťovna:

Trvalý pobyt:
Kontaktní adresa (v případě, že se liší od trvalého pobytu):
Navštěvovalo dítě mateřskou školku/lesní
klub/skupinu? ANO – NE

Spádová základní škola:

Název předškolního zařízení:
Jméno a příjmení matky:
Adresa trvalého pobytu:
Telefon:

E-mail:

Jméno a příjmení otce:
Adresa trvalého pobytu:
Telefon:

E-mail:

Jako primární kontakt má být ve školní matrice žáka uveden:
OTEC – MATKA

Základní škola Radostná, s.r.o.
Na Vinici 1240/21, 266 01 Beroun, IČ 08876584, IZO: 181 113 678,
Adresa školy: Komenského 72, Zdice

Zákonný zástupce dítěte, pokud jím není otec nebo matka dítěte
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého pobytu:
Telefon:
Dítě je:

E-mail:
LEVÁK

PRAVÁK

používá OBĚ RUCE STEJNĚ

Mělo dítě minulý školní rok odklad?
ANO
NE
Pokud ANO, uveďte adresu školy, kde bylo zapsáno a kde jste žádali o odklad školní docházky:
Budeme žádat o odklad?

ANO

NE

* Další informace: (alergie, vývojové poruchy, poruchy pohybového aparátu, v péči logopeda, PPP,
chronické onemocnění aj.)

Dítě bude navštěvovat školní jídelnu:

ANO

NE

Dítě bude navštěvovat školní družinu:

ANO

NE

Byl zápis vykonán i na jiné základní škole?
Název a adresa ZŠ, kde byl též zápis vykonán:

ANO

NE

Datum:
Podpis zákonných zástupců: ** __________________________ _________________________
(Vyplní škola)
Zápis provedl/a:
Zapsané údaje souhlasí s rodným listem dítěte a dokladem totožnosti zákonného zástupce.
Údaje ověřeny podle:
* Podpisem stvrzují zákonní zástupci svůj souhlas s poskytnutím osobních a citlivých údajů dítěte.
Výše uvedené osobní údaje jsou nutné k vedení dokumentace a školní matriky podle § 28 zákona
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a
při jejich zpracování postupuje škola podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
** Souhlas obou rodičů (u zápisu možnost vyplnit čestné prohlášení, pokud se druhý rodič nemůže dostavit
osobně)

Základní škola Radostná, s.r.o.
Na Vinici 1240/21, 266 01 Beroun, IČ 08876584, IZO: 181 113 678,
Adresa školy: Komenského 72, Zdice

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já ___________________________________________________________ (jméno, příjmení),
nar. _____________________, čestně prohlašuji, že ve věci zápisu mého dítěte
________________________________ _____________________________(jméno, příjmení),
nar. ____________________, do 1. třídy základní školy ZŠ Radostná ve školním roce 2021/2022
jednám:
•

ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte

•

samostatně z důvodu:

Ve Zdicích dne ……………………

Podpis: ……..………………………………

