
Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice, příspěvková organizace 
Komenského 101, 687 51  Nivnice  

 

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ 

Jméno a příjmení dítěte ……………………………………..…………………….…..……… 

Rodné číslo………………………………………………………………………………….…...  

Datum narození ………………………………… Místo narození ………………...………… 

Trvalé bydliště ………......………………………………………………………...…………… 

Státní občanství……………………  Zdravotní pojišťovna …………………………………… 

Dítě má – nemá přiznána podpůrná opatření  ..………………………………………………… 

Zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (alergie, poruchy zraku aj.) 

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

Předchozí vzdělávání (MŠ, indiv. vzděl.) ……….…………………………………………….. 

 

Zákonný zástupce – matka (pěstounka, poručnice, ……………………) * 

Jméno a příjmení ………………………..…….…………………….…………………………. 

Bydliště …………….………………………………………………….……………………….. 

Telefon ………………………Mail ..……….…………………………………………………  

 

Zákonný zástupce – otec (pěstoun, poručník, ……………………) * 

Jméno a příjmení ………………………..…….…………………….…………………………. 

Bydliště …………….………………………………………………….……………………….. 

Telefon ………………………Mail ..……….…………………………………………………  

 
* Pozn.: Údaje obou zákonných zástupců musí být ve školní matrice uvedeny v každém případě. 

Nesezdanost rodičů, rozvod rodičů, svěření dítěte do péče jednoho z rodičů ani střídavá péče obou 

rodičů nemá bez dalšího vliv na rodičovskou zodpovědnost rodičů, kteří oba nadále zůstávají jejími 

nositeli v plném rozsahu (paragraf 31 zákona č.94/1963 o rodině ve znění pozdějších předpisů). 

 

Další údaje důležité pro spolupráci rodiny se školou (uveďte podle svého uvážení) 

Dítě je:  pravák              levák           užívá obě ruce stejně  

Dítě nastupuje do školy v řádném termínu:   ano              ne – po odkladu           

Sourozenci (jméno a rok narození) ……………………………………………………………. 

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

 

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a jakoukoliv změnu v údajích 

nahlásím.       

 

 

V…………………….dne……………….   ……….…………………………. 

         podpis zák. zástupce 



 

POUČENÍ 

Zákonní zástupci žáka jsou povinni: 

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

- dokládat důvody nepřítomnosti žáka v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem 

(omlouvat žáka), 

- oznamovat škole změny v uvedených údajích,  

- seznámit se řádně se školním řádem základní školy a řídit se jím, 

- školní řád je k dispozici na webových stránkách školy a na přístupném místě v ZŠ 

(na nástěnce v přízemí na chodbě školy). 

 

 

 

Informace školy zákonným zástupcům 

Osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány podle platné legislativy, především zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace 

o ochraně a způsobu zpracování a evidenci osobních údajů ve smyslu nařízení EU 679/2016, 

obecného nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

jsou uveřejněny na webu školy www.zsnivnice.cz. 

 

 
 

V…………………….dne……………….   …………………………………… 

Podpis zákonného zástupce dítěte 

 

 


