Jméno spolužáka:

Spádová oblast: Ano

Ne

Odklad:

Ano

Ne

Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace
ZÁPISNÍ LÍSTEK
Jméno a příjmení dítěte _______________________________________________________________
Datum narození ____________________________ Rodné číslo ______________________________
Místo narození______________________________Okres ___________________________________
Státní občanství ____________________________ Zdravotní pojišťovna ______________________
Trvalý pobyt ________________________________________________________________________
_______________________________________________ PSČ ________________________________
Přechodné bydliště_______________________________ PSČ ________________________________
Typ pobytu (pouze cizinci) trvalý – přechodný – azyl
Mateřská škola _____________________________________ Bude navštěvovat ŠD:

A

N

Zdravotní stav ______________________________________ Výslovnost _______________________
Rodiče jsou – nejsou rozvedeni; dítě je svěřeno do péče matky – otce – jiné soby _______________________
Zájem o est. třídu: A

N; zápis dítěte i na jiné ZŠ (adresa školy) __________________________

OTEC ______________________________________________________________________________
Bydliště (pokud je odlišné)______________________________________________________________
Telefon___________________________________E-mail _____________________________________
MATKA ____________________________________________________________________________
Bydliště (pokud je odlišné) _____________________________________________________________
Telefon___________________________________ E-mail ____________________________________

Pětiletý/á

Školsky nezralý/á

Prohlášení zákonných zástupců:
Dávám svůj souhlas Základní škole, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní
citlivé údaje 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 čísel 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, pořádání mimoškolních akcí školy jako školní výlety, školy v přírodě a
lyžařské kurzy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte
v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy 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.

V Liberci dne:

podpis zákonného zástupce dítěte

