
Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice 
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Zápisový list do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 

Свідоцтво про зарахування на 1 клас за навчальний рік 2022/2023 навчальний рік 

 

Údaje o dítěti/ Інформація про дитину  

PŘÍJMENÍ A JMÉNO 
ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ'Я 

 

Rodné číslo                  
Номер паспорту  

 

Pobyt 
Місце проживання 

 

Zdravotní pojišťovna 
Медична страхова компанія 

 

Adresa MŠ 
Адреса дитячого садка 

 

Zdravotní či jiné obtíže 
Проблеми зі здоров'ям або інші  

 

Příjmení a jméno + třída sourozence 
Прізвище та ім'я + клас братів і 
сестер 

 

 
Zakroužkujte/Обведіть: 

Vada řeči/Дефект мови:                 ANO – NE /ТАК – НІ      

Dítě je:                        a) pravák                                     b) levák                                 c) nevyhraněný typ 

Дитина є:                   а) правша                             б)  лівша                              c) невизначений тип 

a) pětileté (6-ti let dosáhne po 1.9.2022)                         b) po odkladu         

а) п'ятирічна (6 років досягне після 1.9.2022)                                         б) після відстрочки 

Mám zájem o ŠD:       ANO – NE                                                  Basketbalová akademie:     ANO – NE  

Мене цікавить позашкільний клуб: ТАК – НІ                        Баскетбольна академія: ТАК – НІ 

 

 
 
Údaje o otci/ Інформація про батька 

Titul, jméno, příjmení 
Титул, ім'я, прізвище 

    

Bydliště (pokud je odlišné) 

Місце проживання (якщо 
відрізняється від МП дитини) 

 

Mobil  
Номер телефону 
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e-mail 
Електронна пошта 

 

 
Údaje o matce/ Інформація про матір 

Titul, jméno, příjmení 
Титул, ім'я, прізвище 

 

Bydliště (pokud je odlišné) 

Місце проживання (якщо 
відрізняється від МП дитини)  

 

Mobil  
Номер телефону 

 

e-mail 
Електронна пошта 

 

 

Adresa pro doručování písemností (pokud se neshoduje s trvalým pobytem)/ Адреса для отримання документів 

(якщо вона не збігається з постійним місцем проживання) 

Jméno a příjmení adresáta 
Ім'я та прізвище адресата 

 

Adresa 
Адреса 

 

                                                                                       

Zápis provedla 

Реєстрація здійснена 
 

Dne 

Дня 
2022 

Registrační číslo/ 
Реєстраційний номер: 

 

 

Potvrzujeme, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé./ Ми підтверджуємо, що вся надана інформація відповідає 

дійсності. 

Podpis zákonného zástupce 

Підпис законного 

представника 

 

 

 

Výše 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./ Зазначені 

персональні дані необхідні для ведення документації та шкільного реєстру відповідно до розділу 28 Закону No 561/2004 Coll., про дошкільну, 

початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про освіту) і при їх обробці школа проходить відповідно до Закону No 101/2000 Coll., про 

захист персональних даних. 
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