
Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně 
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IČO: 49 157 841 

 

Zápisový list CZŠ a MŠ ve Zlíně 

   

ZÁPISOVÝ LIST  

1. Údaje o zákonném zástupci  Legislativa/ příp. 
komentář školy 

Jméno a příjmení zákonného zástupce  

§ 36 odst. 4 
 + § 46 odst. 1 ŠZ  

Místo trvalého pobytu  
 
 
 

Adresa pro doručování písemností (je-li 
shodná s místem trv. pobytu, nevyplňuje 
se) 

 

Telefonní spojení  

E-mail  

Datová schránka  

2. Údaje o dítěti    

Jméno a příjmení dítěte  

§ 36 a § 46 ŠZ         
+ § 28 ŠZ 

Datum narození   

Místo narození   

Státní příslušnost  

Rodné číslo  

Místo trvalého pobytu  
 
 
 

Zdravotní pojišťovna     

 Nutné z důvodů 

potřeby komunikace 

při v rámci BOZP  

(úrazy apod.)  

Adresa MŠ, kterou navštěvuje 

 Oprávněný zájem 

školy na znalosti 

historie vzdělávání 

žáka a zajištění jeho 

dalších vzdělávacích 

potřeb 

U zápisu 
poprvé / podruhé dtto 
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Zdravotní stav a příp. problémy  dtto 

Zájmy žáka  dtto 

Spádová škola (důsledně vyplňte!) 

 
  
 

Nutné pro oznámení 

o přijetí žáka do CZŠ 

a MŠ ve  spádové 

škole  

Sourozenec ve škole:       
 

ano / ne 
 

 

Nezbytné pro 

realizaci řádného 

vzdělávání a 

zajištění denního 

režimu dítěte v CZŠ 

Zájem o zařazení do školní družiny:      
 

ano / ne 
 

Zájem o povinně volitelné předměty      
 

ano / ne 

Shoda o zápisu do této školy ze strany 
zákonných zástupců 

 
ano / ne 

 

 

Nezbytné pro 

realizaci řádného 

vzdělávání a 

zajištění denního 

režimu dítěte v CZŠ 

Podaná žádost o zápis  ( dítě již zapsáno 
souběžně do jiné základní školy):         

 
ano / ne 

 

V případě kladné odpovědi – do které: 

 
 
 
 

 

Souhlasím s předáním těchto osobních údajů pro potřeby vedení dokumentace školy a řádné 

vzdělávání žáka. Všechny údaje budou vedeny podle platné legislativy a GDPR. 

 

Souhlasím s výchovnými a vzdělávacími principy v Církevní základní škole a mateřské škole ve Zlíně 
a se Školním vzdělávacím programem, podle kterého škola vyučuje. 

 

 

 

Ve Zlíně  ____________________                              _____________________________________ 

                    podpis zákonného zástupce                                                                

                                                                                                


