
Základní škola Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice 
Karla Čapka 800, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

tel: 387966162, 387966167 

hospodarka@zs-hluboka.cz 

IČO: 75000199 

 

 

Zápisní list pro školní rok ……………. 
 

Registrační číslo: 

Jméno a příjmení dítěte ______________________________________________________ 

Datum narození _____________________ Rodné číslo ______________________________ 

Místo narození _____________________________ Okres ____________________________ 

Státní občanství __________________ 

Bydliště ____________________________________________________________________ 

Zdravotní pojišťovna __________________________ 

Mateřská škola ______________________________________________________________ 

Zdravotní stav, omezení _______________________________________________________ 

Výslovnost _________________________________________________________________ 

Bude navštěvovat ŠD ____________ 

Bude navštěvovat _______________ 

Otec ______________________________________________________________________ 

Bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka) _____________________________________ 

Telefon _____________________ do zam.________________________________________ 

Matka ____________________________________________________________________ 

Bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka) ____________________________________ 

Telefon  _____________________  do zam. ______________________________________ 

Sourozenci (jméno a rok narození): _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________telefon _____________________ 

Poznámka: 

po odkladu – žádost o odklad – předčasný nástup do školy 

 

 

 

Zapsal(a): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seznámení s podklady rozhodnutí 

 

            Vedení Základní školy Hluboká nad Vltavou Vám sděluje, že ve správním řízení ve 

věci přijetí Vašeho syna (dcery) k základnímu vzdělávání v Základní škole Hluboká nad 

Vltavou byly podle názoru správního orgánu shromážděny dostatečné podklady pro vydání 

rozhodnutí. 

            Podle Zákona č. 500/2004 o správním řízení (správní řád) máte možnost se před 

vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě 

navrhnout jejich doplnění. 

             Můžete tak učinit nahlédnutím do spisu Vašeho dítěte, který je uložen v ředitelně 

Základní školy Hluboká nad Vltavou, v době do vydání rozhodnutí po telefonické či osobní 

dohodě.  

 

 

Mgr. Jaroslav Schmied, ředitel školy 

 

 

V Hluboké nad Vltavou, dne …………. 

 

 

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

           Jméno zákonného zástupce                                      Podpis zákonného zástupce                                           

 (tiskacím písmem) 

 

 

 

Upozornění na možnost odkladu 

 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) upozorněn(a) na možnost odkladu povinné školní 

docházky z důvodu 

 

- pravděpodobné školní nezralosti 

 

- jiné důvody: 

 

 

 

 

 

 

Byl(a) jsem poučen(a) o dalším postupu při zahájení správního řízení o odkladu povinné 

školní docházky. 

 

 

V Hluboké nad Vltavou dne ………… 

 

 

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

               Jméno zákonného zástupce Podpis zákonného zástupce 

   (tiskacím písmem) 

 


