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Církevní základní škola v Kroměříži 

Telefon: 573/335 531          e-mail: info@czs-km.cz          www: czs-km.cz 

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK 
ke vzdělávání v Církevní základní škole v Kroměříži ve školním roce 2023/2024 

 

Údaje o dítěti: 

Jméno a příjmení: ………………………….…………. Registrační číslo: ………………….. 

Rodné číslo:         ………………………….…………. Datum narození: ………………….. 

Místo narození:     ………………………….…………. Stát narození: ………………….. 

Okres narození:    ………………………….…………. Zdravotní pojišťovna: ………………... 

Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………………… 

Státní občanství:  …………………………………………………………………………………… 

Název mateřské školy, kterou dítě navštěvuje: …………………………………………………. 

IZO MŠ *:  …………………………..…     Spádová ZŠ: …………………………………….….. 

 

Doplňující údaje ohledně zápisu: 

Budeme žádat o odklad:  □ ano   □ne           Dítě mělo odklad v loňském roce: □ ano  □ ne 

Sourozenci plnící školní docházku na CZŠ v Kroměříži (jméno, příjmení, třída ve šk. roce 2022/2023)
  

1. ……………………………………………….       3. ………………………………………………. 
 

2. ……………………………………………….       4. ………………………………………………. 

             

Zdravotní postižení, nastavená podpůrná opatření (KPPP, SPC), chronické onemocnění dítěte 
(zrak, sluch, vada řeči, LMD, alergie, epilepsie, diabetes, srdeční vada, dietní omezení apod.): 

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

Zvláštní schopnosti, dovednosti, které dítě projevilo před vstupem do školy (čtení, umělecké 
sklony, matematické vlohy, které je možné při vzdělávání zohlednit): 

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

Další údaje o dítěti, které považujete za důležité: 

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

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Dítě bude navštěvovat: a) školní jídelnu: □  ano □ ne      b) školní družinu: □  ano   □ ne

  

Desatero pro rodiče předškolního věku  

Potvrzuji, že jsem byl seznámen se základními informacemi o tom, co by mělo dítě zvládnout před 
vstupem do základní školy a o tom, jak pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji – zveřejněno také na 
webových stránkách školy.   

Odklad povinné školní docházky 

Byli jsme seznámeni s informacemi o možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení 
odkladu školní docházky možnost vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte).  

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 
osmý rok věku (§ 37 odst. 1 školského zákona).  

Dále byly rodičům poskytnuty informace o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci 
u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, u budoucích 
žáků se SVP, nadaných, mimořádně nadaných žáků o systému společného vzdělávání. 

 

Prohlášení zákonného zástupce k zápisu (netýká se dítěte v případě žádosti o odklad povinné 
školní docházky pro školní rok 2023/2024) 

Prohlašuji, že v případě zápisu mého dítěte na jiné škole, oznámím nejpozději do 28. dubna 2023 
prokazatelným způsobem vedení Církevní ZŠ v Kroměříži, zda dítě nastoupí k základnímu 
vzdělávání v řádném termínu zahájení školního roku 2023/2024 na Církevní ZŠ v Kroměříži, Velké 
nám. 49, 767 01 Kroměříž.  

Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti a v souvislosti s ní jsou pravdivé a nezkreslené, a že 
jsem žádné podstatné údaje nezamlčel/a. 

Potvrzuji správnost zapsaných údajů.  

 

V Kroměříži dne …………………………   ……………………………………………… 

         Podpis zákonného zástupce 

 

Údaje byly ověřeny podle OP a rodného listu dítěte: □  ano □ ne  

 

Ověřila: ………………………………………………………….. 

 

*Nepovinný údaj 

 


