
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace 
 

Přihláška dítěte do školy (dle rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č. 36/2020/COV19) 

Žák školy: 

Jméno a příjmení: 
 

Datum narození: 
 

Skutečné bydliště: 
 

Zdravotní problémy (chronické onemocnění, alergie, epilepsie, diabetes, srdeční vady, dietní omezení, …): 

Kmenová škola a třída: 

1. zákonný zástupce (matka): 

Jméno a příjmení: 
 

Adresa pro doručování písemností: 
 

Telefon: 
 

E-mail: 

Kontakt do zaměstnání: 
 

2. zákonný zástupce (otec): 

Jméno a příjmení: 
 

Adresa pro doručování písemností: 
 

Telefon: 
 

E-mail: 

Kontakt do zaměstnání: 
 

Kontaktní osoba pro případ mimořádné události (mimo zákonných zástupců): 

Jméno a příjmení:  
 

Telefon: 

Jméno a příjmení:  
 

Telefon: 

Informace o pobytu ve škole v týdnu od                   do                   : 

den čas předpokládaného příchodu čas předpokládaného odchodu zájem o oběd ve školní jídelně 

pondělí    

úterý    

středa    

čtvrtek    

pátek    



Zaměstnání zákonných rodičů (označte křížkem): 

 
1. zákonný 

zástupce (matka) 
2. zákonný 

zástupce (otec) 

zaměstnanci bezpečnostních sborů   

zaměstnanci obecní policie   

zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb   

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví   

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v 
sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů 

  

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů 

  

sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající 
činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů 

  

zaměstnanci Úřadu práce České republiky   

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních 
správ sociálního zabezpečení 

  

zaměstnanci Finanční správy České republiky   

příslušníky ozbrojených sil   

zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu 
cizinců 

  

pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy 
nebo školského zařízení 

  

pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské 
školy 

  

zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné 
výchovy 

  

zaměstnanci zařízení školního stravování   

zaměstnanci České pošty, s. p.   

Péče bude dále zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou 
úředníky zařazenými do obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, Krajského úřadu Libereckého kraje a pedagogickými 
pracovníky základních a středních škol nezbytnými pro zajištění 
distanční výuky. Určení dětí z okruhu zákonných zástupců 
uvedených v tomto odstavci a jejich individuální zařazení do 
konkrétní výše uvedené školy provede dle ust. § 18 odst. 3) písm. 
b) a c) krizového zákona starosta obce, která je zřizovatelem 
příslušné školy, v případě úředníků Krajského úřadu Libereckého 
kraje a pedagogických pracovníků na návrh jejich 
zaměstnavatele. 

  

 

Další údaje, které považujete za důležité a chcete je sdělit škole: 

 

 

Datum a podpis zákonného zástupce: 


