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DD  OO  TT  AA  ZZ  NN  ÍÍ  KK  ––  SSdděělleenníí  ppoovviinnnnýýcchh  iinnffoorrmmaaccíí  ddoo  šškkoollnníí  mmaattrriikkyy  
 

Podle § 22 odst. 2 písm. c a § 22 odst. 3 písm. e zákona č. 561/2004 Sb. jsou zletilí žáci a zákonní 
zástupci nezletilých žáků povinni oznamovat škole údaje podle § 28 ost. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. 
 

Údaje o žákovi  
 

Třída a studijní obor: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Příjmení žáka: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Jméno žáka: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Státní občanství: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Datum narození: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Místo narození: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Odkud žák aktuálně přichází – název (ZŠ, SŠ, ÚP apod.): ………………………………………………………………… 
Rodné číslo: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Adresa trvalého pobytu žáka dle občanského průkazu 
Ulice, č.p.: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Obec: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
PSČ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Okres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Kraj: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon – pevná linka: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
                      mobil: …………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………...............   
 

Údaje o 1. zákonném zástupci (primární osoba určená pro komunikaci) 
 

Příjmení 1. zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………………. 
Jméno 1. zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………………… 
Ulice, č.p.: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Obec: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
PSČ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefon – pevná linka: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
                      mobil: …………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Údaje o 2. zákonném zástupci  
 

Příjmení 2. zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………………. 
Jméno 2. zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………………… 
Ulice, č.p.: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Obec: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
PSČ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefon – pevná linka: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
                      mobil: …………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s adresou trvalého pobytu)  
 

Ulice, č.p.: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Obec: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
PSČ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Kollárova 617, Uherské Hradiště 686 01 
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Doplňující informace – pro žáky oboru Hotelnictví a cestovní ruch 
 
Jaký druhý jazyk preferujete (zakroužkujte vaši volbu):          německý jazyk          španělský jazyk 
 
Tímto výběrem se závazně přihlašujete k výuce druhého cizího jazyka. 
 
 
 
 

 
Svým podpisem stvrzuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé. 

 

Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka: …………………………………………………………………………………. 
Podpis zletilého žáka: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Vyplněný a podepsaný dotazník odevzdejte spolu se zápisovým lístkem  
na recepci školy. 


