
10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň 

 

ZÁPISOVÝ LIST 
Školní rok: 2021 / 2022 

Údaje o dítěti: 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  Rodné číslo:  

Místo narození:  Zdravotní pojišťovna:  

Státní občanství:  

 občan ČR 

 cizinec s trvalým pobytem – občan EU stát  

 cizinec bez trvalého pobytu – občan EU stát  

 cizinec s trvalým pobytem – stát  

 cizinec bez trvalého pobytu – stát  

 azylant nebo žadatel o azyl – stát  

Trvalý pobyt:  PSČ:  

Korespondenční adresa: PSČ: 

Navštěvovalo dítě MŠ / přípravnou třídu:  

 ne 

 ano     od                      do                    

    Adresa MŠ / ZŠ přípravné třídy (číslo MŠ, ulice):  

Odklad školní docházky: 

Pro školní rok 2020 / 2021 byl udělen odklad povinné školní docházky:  

 ne 

 ano  Na které základní škole (název, adresa): 

Pro školní rok 2020 / 2021 byl udělen dodatečný odklad povinné školní docházky: 

 ne 

 ano  Na které základní škole (název, adresa): 

Pro školní rok 2021 / 2022 budu žádat o odklad povinné školní docházky: 

 ne 

 ano   

Zařazení dítěte ve školním roce 2021 / 2022:  

Bude navštěvovat školní družinu: 

 ne 

 ano   

Zaměření od 1. třídy:  

 třída s rozšířenou výukou anglického jazyka 

 třída bez zaměření

Důležité informace o dítěti: 

Vady řeči: 

 ne 

 ano 

Vady zraku: 

 ne 

 ano 

Vady sluchu: 

 ne 

 ano 

Dítě je: 

 pravák 

 levák 

Zdravotní problémy:  

 

Poznámky (např. s kým by chtěl/a být ve třídě): 



10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň 

 

Údaje o zákonných zástupcích:   

Jméno a příjmení matky:  

Trvalý pobyt:  PSČ:  

Korespondenční adresa: PSČ: 

Telefon:  Email:  

 

Jméno a příjmení otce:  

Trvalý pobyt:  PSČ:  

Korespondenční adresa: PSČ: 

Telefon:  Email:  

 

Dítě je v péči:  

 obou rodičů 

 střídavá péče (nutné doložit potřebnou dokumentaci) 

 dítě je soudně svěřeno do péče (nutné doložit potřebnou dokumentaci) 

 matky 

 otce 

 jiného zákonného zástupce 

 

Jméno a příjmení jiného zákonného zástupce:  

Trvalý pobyt:  PSČ:  

Korespondenční adresa: PSČ: 

Telefon:  Email:  

 
Byl/a jsem poučen/a o možnosti odkladu povinné školní docházky. 
 

 

Prohlašuji, že v případě zápisu mého dítěte na jiné škole oznámím nejpozději do 30. 4. 2021 ředitelce školy,  

zda moje dítě nastoupí k základnímu vzdělávání na 10. základní škole.  

 

Zákonný zástupce potvrzuje pravdivost údajů poskytnutých při zápisu a souhlasí se zpracováním a evidováním 

osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění. Byl poučen,  

že pro nepovinné údaje může svůj souhlas kdykoliv odvolat.    

             

 

V   dne      . 

 

Podpis zákonného zástupce: 

 

       

Vyplní škola 

 

V Plzni dne   

          kontrolu údajů provedl/a 


