
Evidenční list žáka 1.ročníku ZŠ U Krčského lesa
Jánošíkova 1320, Praha 4 - Krč

Dítě

1. Příjmení dítěte: Jméno:

Rodné číslo: / Datum narození:

Trvalé bydliště: PSČ

Přechodné bydl.: PSČ

Místo narození: Okres:

Státní občanství: Mateřský jazyk:

Druh pobytu (* nehodící se škrtněte) Zdravotní pojišťovna:

* 1) občan ČR * 2) cizinec s trvalým pobytem v ČR * 3) cizinec s přechodným pobytem v ČR

* 4) azylant nebo žadatel o azyl * 5) osoba bez státního občanství

* Mělo dítě v minulém školním roce odklad povinné školní docházky? ANO NE

* Zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky pro následující školní rok: ANO NE

Z důvodu:

* Navštěvovalo dítě v loňském roce mateřskou školu: ANO NE

Adresa MŠ:

Adresa spádové školy:
V případě, že nevíte, nevyplňujte

Zákonní zástupci

Příjmení, jméno, tituly:

Telefon: Email: PSČ

Vztah k dítěti (matka, otec, …):

2. zákonný zástupce

Příjmení, jméno, tituly:

Telefon: Email: PSČ

Vztah k dítěti (matka, otec, …):

1. zákonný zástupce – první kontaktní osoba, kterou bude škola kontaktovat např. při nevolnosti dítěte

Adresa trvalého pobytu (pokud je odlišná od adresy dítěte):

Adresa trvalého pobytu (pokud je odlišná od adresy dítěte):



Další informace o dítěti

Lékař, v jehož péči je dítě (příjmení a jméno):

Adresa ordinace: Kontaktní telefon:

Podle svého uvážení uveďte další údaje důležité pro spolupráci rodiny se školou a úspěšnou práci dítěte 

Zvláštní schopnosti, chronické onemocnění dítěte (zrak, sluch, vada řeči, LMD, alergie, epilepsie, 

diabetes, srdeční vada, dietní omezení apod.):

Zvláštní schopnosti, dovednosti,které dítě projevilo před nástupem do školy (čtení, umělecké sklony, 

matematické vlohy), které je možné při vzdělávání zohlednit:

Dítě je pravák:  levák: užívá obě ruce stejně:

Další údaje o dítěti, které považujete za důležité:

Bylo/bude dítě na zápisu i na jiné škole? ANO NE

Adresa školy:

Zákonný zástupce je informován, že škola vyučuje podle ŠVP Naše tvořivá škola.

Podpisy rodičů (zákonného zástupce dítěte):

Datum:

Souhlas s fotografováním

Podpisy rodičů (zákonného zástupce dítěte):

Datum:

ve  škole například: sourozenci (příjmení a jméno, rok narození):

Zákonný zástupce je informován, že základní škola U Krčského lesa, Praha 4  zpracovává a eviduje osobní 
údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla 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. 

Souhlasím se zveřejněním obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů týkajících se mého dítěte za 
účelem prezentace školy na webových stránkách školy: www.zsukrcskeholesa.cz  a v materiálech sloužících k 
prezentaci a propagaci školy.
Tento souhlas poskytuji na celé období školní docházky na ZŠ U Krčského lesa a byl (a) jsem  poučen (a) o 
svém právu tento souhlas kdykoliv bez udání důvodů písemně odvolat.
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