
Základní škola a Mateřská škola Sibřina, příspěvková organizace
Říčanská 100, Sibřina, 250 84
IČO: 71007334
Web: www.skolasibrina.cz
Email: info@skolasibrina.cz
Tel.: 773 180 653

1. Údaje o dítěti

Jméno a příjmení

Rodné číslo Mateřský jazyk

Státní občanství Místo narození

Bydliště

2. Otec dítěte

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku základní školy

Jméno a příjmení

Telefon Email

Bydliště*

3. Matka dítěte

Jméno a příjmení

Telefon Email

Bydliště*

4. Zákonný zástupce dítěte (pokud jím není otec nebo matka)

Jméno a příjmení

Telefon Email

Bydliště*

5. Kontaktní osoba (pro případ mimořádné události)

Jméno a příjmení

Telefon Email

Bydliště

Otec Matka Zákonný zástupce Jiná:

6. Lékař, v jehož péči je dítě

Jméno a příjmení

Telefon Email

Adresa ordinace

7. Zdravotní pojišťovna

Název Kód

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku základní školy 1

* vyplňuje se, pokud není totožné s bydlištěm dítěte, nežije-li s dítětem ve společné domácnosti



8. Doplňující údaje

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku základní školy 2

Zdravotní postižení, chronické onemocnění dítěte (zrak, sluch, vada řeči, LMD, alergie, epilepsie, 
diabetes, srdeční vada, dietní omezení apod.)

Navštěvovalo dítě mateřskou školu?

Případný důvod pro odklad

Ano Ne

Nastupuje dítě do školy v řádném termínu? Ano Ne

Zvláštní schopnosti, dovednosti, které dítě projevilo před vstupem do školy (čtení, umělecké sklony, 
matematické vlohy apod.)

Dítě je: Pravák Užívá obě ruce stejněLevák

Sourozenci (jméno a rok narození)

Další údaje o dítěti, které považujete za důležité

Datum Podpisy zákonných zástupců

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

PodpisSouhlasím se zpracováním osobních údajů podle nařízení 
EU o GDPR (General data Protection Regulation)
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1. Údaje o dítěti

Jméno a příjmení

Rodné číslo Mateřský jazyk

Státní občanství Místo narození

Bydliště

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

2. Zákonný zástupce dítěte

Jméno a příjmení

Telefon Email

Bydliště*

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 1

3. Doplňující informace k žádosti

4. Informace o škole

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Sibřina
Adresa školy: Říčanská 100, Sibřina, 250 84
Ředitelka: Mgr. Markéta Zemanová 

Žádám o přijetí výše uvedeného mého dítěte k povinné školní docházce do základní školy: 
Základní škola a Mateřská škola Sibřina, Sibřina, Říčanská 100 ve školním roce 202/2023.

Datum Podpis zákonného zástupce

Uvedené osobní údaje jsou nutné k vedení dokumentace a školní matriky podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a při jejich zpracování postupuje škola podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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1. Údaje o dítěti

Jméno a příjmení

Rodné číslo Třída

Bydliště

2. Otec dítěte

Zápisní lístek do školní družiny na školní rok 2023 / 2024

Jméno a příjmení

Telefon Email

3. Matka dítěte
Jméno a příjmení

Telefon Email

4. Zákonný zástupce dítěte (pokud jím není otec nebo matka)
Jméno a příjmení

Telefon Email

Zápisní lístek do školní družiny 1

Datum Podpisy zákonného zástupce

Název ZP Kód ZP

Upozornění na zdravotní problémy

Potvrzuji správnost výše uvedených údajů, seznámil/a jsem se a souhlasím s podmínkami řádu školní družiny (který je k 
nahlédnutí na www.skolasibrina.cz).
Dále souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být použity do povinné dokumentace školy vyhlášky č. 364/2005 o vedení 
dokumentace škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
S osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením č. 2016/679 
EU o ochraně osobních údajů.

5. Poznámka k vyzvedávání dítěte

Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem 
prokázat písemným vyzváním rodičů.



Zápisní lístek do školní družiny 2

6. Záznamy o uvolnění dítěte ze školní družiny

Den Čas odchodu
Změna od Změna od Změna od

Odchází dítě samo nebo v doprovodu?

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek
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1. Údaje o dítěti

2. Kontaktní údaje na zákonného zástupce

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování 1

Jméno a příjmení

Datum narození Variabilní číslo

Bydliště

Třída Školní rok

Jméno a příjmení

Telefon Email

Účet, ze kterého budou obědy placeny

Datum Podpis zákonného zástupce

Potvrzuji správnost výše uvedených údajů, seznámil/a jsem se a souhlasím s podmínkami řádu školní jídelny (který je k 

nahlédnutí na www.skolasibrina.cz). Dále souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky školní jídelny 

dle § 2, vyhlášky č. 364/2005 o vedení dokumentace, ve znění pozdějších předpisů. S osobními údaji bude nakládáno 

v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. a nařízením č. 2016/679 EU o ochraně osobních údajů. Přihláška ke stravování platí 

po celou dobu školní docházky nebo do písemného odhlášení ze stravování.

Úhrada stravného bude prováděna zálohově na bankovní účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce .

Číslo účtu k zasílání plateb za stravné: 7034-250185319/0800, uvádějte prosím variabilní symbol a příjmení 

dítěte.

Vyúčtování stravného bude provedeno v červenci. Zůstatek je možné převést na další rok. Případné dotazy 

směřujte na paní hospodářku: 739 041 333.

3. Poznámky k přihlášce

http://www.skolasibrina.cz/
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