
Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek,  Šobrova 2070  

397 01 Písek, tel.: 382 214 815, e-mail: info@zssvobodna.cz, IČO: 70 94 38 42 
 

Zápisní list žáka/žákyně 

k přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2020/2021 

I. Povinné údaje 

Jméno a příjmení dítěte: 

Přidělené registrační číslo (pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí) : 

Datum narození: Rodné číslo: 

Místo narození: Státní občanství: 

Zdravotní pojišťovna:  

Trvalé bydliště: 

Zákonnými zástupci dítěte jsou:   
(oba rodiče, jen matka, jen otec apod.) 

Zákonný zástupce 1: 

Adresa trvalého bydliště: 
(jen pokud se liší od trvalého bydliště žáka) 

Telefon: 

E-mail: ID datové schránky**): 

Zákonný zástupce 2: 

Adresa trvalého bydliště: 
(jen pokud se liší od trvalého bydliště žáka) 

Telefon: 

E-mail**): ID datové schránky**): 

Panuje shoda zákonných zástupců o zápisu dítěte do ZŠ Svobodná?  ANO – NE*) 

Navštěvuje MŠ:  ANO – NE*) Název MŠ: 

Přichází po odkladu:  ANO – NE*) Škola, která udělila odklad: 

Zdravotní stav: 

Speciální vzdělávací potřeby: Mimořádné nadání:  

Výslovnost – potřeba logopedické péče:   ANO – NE*) Asistent pedagoga: ANO – NE*) 

*) nehodící se škrtněte   
**) nepovinný 
 údaj 

 

II. Nepovinné údaje 

Spádová ZŠ:  

Byla podána žádost o zápis na jinou ZŠ? ANO – NE*) V případě, že ano, uveďte název této ZŠ: 

Má / mělo dítě v ZŠ Svobodná sourozence? ANO – NE*) Uvažujete o školní družině?  ANO – NE*) 

*) nehodící se škrtněte 

 
Zákonní zástupci svými podpisy stvrzují správnost a úplnost poskytnutých údajů. 

 

 V Písku dne:       Podpisy zákonných zástupců: 



 

 

 III. Sociální návyky dítěte – nepovinné 

 HYGIENA Nezvládá 
Zvládá 

s dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1. 
Je zodpovědné za včasné chození na toaletu.(upozorní 

učitelku, jde samo na WC) 
   

2. 
Má osvojené základní návyky související 

s používáním WC. 
   

3. 
Umí si samostatně umýt ruce, obličej, utřít se, vyčistit 

si zuby. 
   

4. Pozná, kdy je třeba si umýt špinavé ruce, ústa.    

5. Včas, správně a samostatně používá kapesník.    

6. Při kašlání či zívání si zakrývá ústa rukou.    

 

 

 OBLÉKÁNÍ Nezvládá 
Zvládá 

s dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1. Pozná svoje oblečení.    

2. Zapne a rozepne knoflíky, zip.    

3. Zaváže si tkaničky.    

4. Rozlišuje mezi přední a zadní částí oděvu.    

5. Obrací oděv, když je naruby.    

6. Samostatně se obleče a vysvleče.    

7. Složí a uloží věci na příslušné místo.    

 

 

 STOLOVÁNÍ Nezvládá 
Zvládá 

s dopomocí 

Zvládá 

samostatně 

1. Správně drží lžíci, používá příbor.    

2. Nachystá si věci a donese je ke stolu.    

3. 
Během celého jídla sedí u stolu a chová se podle 

běžných pravidel slušného chování. 
   

4. Po skončení jídla odnese nádobí na příslušné místo.    

5. Samostatně nalije nápoj ze džbánu, ze zásobníku.    

 

CHCETE NÁM ŘÍCT O VAŠEM DÍTĚTI NĚCO DALŠÍHO? 
 

 



 


