
Základní škola J. A. Komenského, příspěvková organizace 

Komenského 1534, Lysá nad Labem 289 22, okres Nymburk

Tel./fax. 325 551 220    e-mail: info@zsjaklysa.cz    www.zsjaklysa.cz 

ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2021/2022

registrační číslo: 

Dítě

Jméno:  Příjmení: 

Datum narození:       Místo narození: 

Rodné číslo:          Státní občanství: 

Zdravotní pojišťovna:  Lékař: 

Školní družina  

Předchozí vzdělávání dítěte (přípr. třída ZŠ, MŠ):

Sourozenci (jméno, třída):

Další informace o dítěti:

(údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka: o speciálních vzděl. potřebách, o zdravotní
způsobilosti  ke vzdělávání  a o zdravotních obtížích,  které by mohly  mít  vliv na průběh vzdělávání;  tyto informace nemají  vliv  na
rozhodnutí ředitelky školy o přijetí/nepřijetí spádového žáka):

V případě nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává ZŠ J. A. Komenského Lysá nad 
Labem, Komenského 1534, bude tento Zápisní list pro školní rok 2021/2022 skartován.
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nešetiletý v řádném termínu po odkladu

ANO NE

mailto:info@zsjaklysa.cz
http://www.zsjaklysa.cz/


Základní škola J. A. Komenského, příspěvková organizace 

Komenského 1534, Lysá nad Labem 289 22, okres Nymburk

Tel./fax. 325 551 220    e-mail: info@zsjaklysa.cz    www.zsjaklysa.cz 

Matka

Jméno:  Příjmení: 

telefon: e-mail: 

datová schránka (pouze fyzické osoby): 

Trvalý pobyt:

Ulice, č.p.:  PSČ, Město: 

Doručovací adresa (pokud je odlišná od trvalého bydliště):

Ulice, č.p.:  PSČ, Město: 

Otec
Jméno:  Příjmení: 

telefon: e-mail: 

datová schránka (pouze fyzické osoby): 

Trvalý pobyt (pokud se liší od trvalého pobytu matky dítěte):

Ulice, č.p.:  PSČ, Město: 

Doručovací adresa (pokud je odlišná od trvalého bydliště):

Ulice, č.p.:  PSČ, Město: 

Údaje ověřeny podle:

___________________________________

datum podpis zákonného zástupce

Zapsal:

Jméno, příjmení:  

___________________________________

podpis zástupce školy

V případě nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává ZŠ J. A. Komenského Lysá nad 
Labem, Komenského 1534, bude tento Zápisní list pro školní rok 2021/2022 skartován.
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občanského průkazu rodného listu dítěte cestovního pasu

kartičky ZP jiného dokladu:
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