
Dgtazník pro rodíěe žáka,i. nočníku ZŠ, ZPŠ, ZŠSp
í. Příimení a |méno elítěte: 

I

rodné číslo: l mateřský jazyk:

stáiní občanství:

bydlišé: I
místo narození|

]
I psef,-, ,l -l

2. otec dílěle (přúmení a jméno);

Bydllste r, ---l kontaktní teleíon,

3. Matka dítěte (přílmení a jméno): 
I

Bvdliště''; L _ _._] xont"t tní teleíon; f _ l

4. zákonný zástupce dítěte (přúmení a jméno)
pokud jím není otec nebo matka dítětei

aro',uru,,, |. kontakiníteleíon: t--l
5. Kontaktní osoba (př(mení a 1méno)

pío případ mimořádné Události:

Bydliště": kontaktní teleíon:

6, Lékař, v iehož póči l9 dítě (př|mení a jméno); l l. .- .:
Adresa ordinace: t _ _ __ _ _.'] 

kontaktní teleíon: l_ _ ]
7. Kód zdřavotní po|tšrbvny: |_ _l
Podle svého uvážení uveďte další údaie důležité plo spolupráci rodiny se školou a úspéšnou práci dítěte Ve škole,
například:

a sourozenci (příjmenía jméno, rok nařozenO]

l
___J

ano ! n"D

ano f] ne L]
(uveďte případně dŮVody odkladu povinné školní docháZky)]

a Zdravotní posližení, chronické onemocnění dílěte (zrak, sluch, vada řeči, LMD, alergie, epilepsie, diabetes, srdeční vada,
dietní omez€ní apod.):

a Zvláštní schopnosti, dovednosti, které dítě projevilo před Vstupem do školy (čtení, umě|ecké sklony, matematické Vlohy),
které je možné při Vzdělávání zohlednit]

Podpisy rodiěů (zákonného zástupce dítěte): 
I

Datum: i- ]

')vyplňuie se. pokud není toiožné s bydlištěm ditěte, nežiie_li s dítětem Ve společné domácnosti

Údale pou dŮvěrné podle zákona č. 25611992 sb , o ochrcně osobních údajŮ v níormačních systémech, zákona č. 10611ggg sb ,

o svobadném příslupu k infoímacim a zákona č. 101l20o0 sb , o ochraně osobních údalů a o změné nél<terých zákonů-

a Navštěvova|o dítě mateřskou školu:

a Nastupuje dítě do školy V řádném termínu?

o Dítě je pravák levák , užlvá obé ruce stejné; r--- :
Další údaje o dítěti, které považujete za důležitéi

sEvT 49 243 j


