
   

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 

                                                              OKRES PELHŘIMOV 

Z Á P I S N Í    L I S T  pro školní rok 2022/2023 
 
         Jméno a příjmení dítěte …………Marek Doležal……………………………………………………….. 

 

          Datum narození ………6. 1. 2015……………    Rodné číslo ………………157874/1245……………. 

 

          Místo narození ……Pelhřimov……………….    Bydliště ………Lnářská 111, Humpolec……………... 

 

          Státní občanství ……ČR………….. .…………   Zdravotní pojišťovna….………OTP………………... 

 

          Navštěvoval/a mateřskou školu: ANO – NE        pokud ano, kterou:……. MŠ Skalka…………………… 

 

          Zdravotní stav ……Dobrý……………………..    Výslovnost ……………Dobrá.………………………. 

 

          Matka ……Lucie Doležalová……………………………………………………………………………….. 

 

          Bydliště (pokud je odlišné) ...…………………… ……………………………………………………….. 

 

          Telefon: …789756789………………………      e-mail:………lu.dol@seznam.cz………………………… 

 

          Otec ………Marek Doležal…………………………………………………………………………………… 

 

          Bydliště (pokud je odlišné)  ……………………………………………….................................................... 

 

          Telefon:………565898989………….            e-mail:………m.dol456@seznam.cz…………........................ 

          Vztah zákonných zástupců (informace, komu budou doručovány písemnosti, a bude kontaktován 

          v případě potřeby; popřípadě – zbavení rodičovských práv apod.) 

            ………………………………………………………………………………………………………………………… 

            ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kam zaslat rozhodnutí: 

           Vyhovující možnost ZAKROUŽKUJTE (u možnosti „zaslat“ uveďte adresu) 

•         Rozhodnutí o přijetí NEZASÍLAT -   zjistím si jinou cestou (web, vývěsní tabule na škole…)     

•       Rozhodnutí o přijetí ZASLAT v písemné podobě na adresu ……………………………………………………… 

                    . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Přání rodičů: 

bude zohledněno dle možností školy, není nárokové a konečné rozhodnutí je vždy na vedení školy. 

 

Výběr učitele: 

Vyberte si JEDNU možnost a tu označte křížkem (pouze jeden křížek)   

                           

                                       Merunková Helena  genetická metoda čtení 

  klasická metoda čtení                                                     

                                                Nermutová Kat.  - klasická výuka čtení, matematiky s prvky prof. Hejného 

                                                Horká Věra - klasická výuka čtení i matematiky 

                                                Veselá Lenka - klasická výuka čtení i matematiky 

                                                Nemám žádné priority 

       

Mám předběžný zájem o: 

vybrané možnosti označte křížkem (lze vybrat více/všechny možnosti) 

 

               Školní družina            Předplavecký výcvik             Logopedii           Náboženství 



   

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 

                                                              OKRES PELHŘIMOV 

Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas Základní škole Humpolec,  

Hálkova 591, okres Pelhřimov k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní 

citlivé údaje včetně rodného čísla našeho dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a 

rodných číslech, v platném znění. Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem 

mohl v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a 

další odborníci z oblasti psychologických služeb. Souhlasím s možností orientačního testování 

přítomnosti návykových látek v organismu dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití 

návykové látky a možného ohrožení zdraví. 

 

Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vedení nezbytné 

zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních 

akcí školy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků, zveřejňování 

údajů a fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně 

internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy. 

Souhlas poskytujeme 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 osobní citlivé 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. 

 
 

                                                                        Podpis rodičů ………………………………………….  

       

 

 

            Poznámka: 

 

 

 

           

           V Humpolci 7. dubna 2022                                               zapsal/a:……………………………… 


