
Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 
příspěvková organizace 

Ochranova 6, 746 01 Opava 

___________________________________________ 

Zápisní list pro školní rok 20…. /20....       REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 
 

Podle ustanovení § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádám o přijetí 

k základnímu vzdělávání do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Ilji Hurníka 

Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace. 
 

Příjmení a jméno žáka: 

Narozen(a): Místo: 

Rodné číslo: Státní občanství: 

Trvalé bydliště: PSČ: 

Adresa pro doručování: PSČ: 

Mateřská škola:  

   

Zákonní zástupci: Otec Matka 

Jméno a příjmení:   

Trvalé bydliště:   

Korespondenční adresa:   

Telefon:   

Email:   

Zatrhněte, komu posílat korespondenci:     otci  -  matce  

Název zdravotní pojišťovny: Kód: 

Dítě po odkladu školní docházky:   ano  -  ne Požádáme o odklad školní docházky:   ano  -  ne 

Zájem o rozšířenou výuku hudební výchovy:   ano  -  ne 

Zdravotní postižení, chronické onemocnění (vada řeči, zrak, sluch, LMD, alergie, srdeční vada a pod.): 

 

Bude dítě navštěvovat školní družinu:    ano   -   ne 

 

 

V Opavě dne ……………  Podpisy zákonných zástupců:  

 

Dávám svůj souhlas Základní škole Ilji Hurníka v Opavě, Ochranova 6 k tomu, aby zpracovávala 

a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech 

ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 

Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení 

povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, vedení 

nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, mimoškolní akce školy jako školní 

výlety, školy v přírodě a lyžařské kurzy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků a pro 

jiné účely související s běžným chodem školy.  Souhlas poskytuji na celé období školní docházky 

mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole 

povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole. Byl jsem poučen o právech podle zákona 

č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodů.  

 

V Opavě dne ………….  Podpisy zákonných zástupců: 

 

OBRAŤTE 



 

 

 

 

Souhlasím s případným zveřejňováním fotografií a videozáznamů mého dítěte na webových 

stránkách a propagačních materiálech Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 z důvodu 

propagace školy a prezentace činnosti školy.  

 

Podpisy zákonných zástupců: 

 

 

 

Souhlasím s tím, aby můj syn/dcera během povinné školní docházky na Základní škole Ilji Hurníka 

v Opavě spolupracoval/a v rámci třídního kolektivu se školním psychologem/speciálním 

pedagogem. Jedná se např. o skupinové hry ve třídě, ankety, prevenci patologických jevů, krizové 

situace. 

V případě zájmu se může dítě obrátit na školního psychologa/speciálního pedagoga a konzultovat své 

problémy. Pokud by tento kontakt vyústil ve dlouhodobou spolupráci, budou o tom rodiče okamžitě 

informováni a s dítětem bude pracováno pouze po jejich individuálním souhlasu. 

 

Podpisy zákonných zástupců: 

 

 

 

Potvrzuji, že jsem obdržel(a) písemnou informaci o tom, jak mohu do doby zahájení povinné školní 

docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.  

 

     Podpisy zákonných zástupců: 



 

 

 

Jak můžete pomoci svým dětem 

 

 Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou 

činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé 

chování. 

 Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo 

a osobní kontakt. 

 Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost 

a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku. 

 Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti 

rozšiřujete i jeho slovní zásobu. 

 Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, 

dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. 

Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte. 

 Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – 

výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání. 

 Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, 

prospěje i vám. 

 Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, 

odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní 

každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká 

nového v době školní docházky. 

 Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní 

společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace 

ve známém prostředí apod. 

 


