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DIALOG 1           CVIČENÍ 1 – Vyplňte osobní údaje v žákovské knížce. 

Učitelka: Prosím vás, vyplňte tohle. 

Rodič: Ano. Nerozumím tady tomu.  

Učitelka: Rodné číslo nemáte. Tam nepište nic. 

Rodič:  Aha. A prosím vás, co znamená bydliště? 

Učitelka:  To je adresa. 

Rodič:  Děkuju.  

 

OSOBNÍ ÚDAJE 

Jméno a příjmení:  

………………………………………………………………………………………………… 

 Adresa: ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození: ……………………… Místo narození: …………………… 

Zákonný zástupce – matka 

Jméno a příjmení: 

………………………………………………………………………………………………… 

 domů: ………………………   do práce: …………………….. 

e-mail: …………………………………… .  mobil: …………………………….. 

Zákonný zástupce – otec 

Jméno a příjmení: 

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

 domů: ………………………   do práce: ……………………… 

e-mail: …………………………………… .  mobil: ……………………………… 

Ošetřující lékař 

Jméno a příjmení: 

………………………………………………………………………………………………… 

 adresa: ……………………………………………………………………………… 

 telefon: ……………………… e-mail: ………………………………….…. 

Zdravotná pojišťovna: ………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA 

………………………………………………… 

JMÉNO 

………………… 

TŘÍDA 



 

 
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. 

TÉMA: ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA Rodinný kurz R_05A  
 

www.cicpraha.org – www.kurzycestinyprocizince.cz 
Sídlo: Pernerova 32, 186 00 Praha 8 Vzdělávání: Nová půda – Karlínské nám. 7, Praha 8, e-mail: npk@cicpraha.org 

sociální poradenství – pracovní poradenství – dobrovolnický program – čeština pro cizince – další vzdělávání 

………………………………………………………………. 
Jaký máte email? 

CVIČENÍ 2 – Čtěte.  

INFORMACE O ŠKOLE 

Škola: Základní škola Ilji Horníka 

e-mail: info@zshornika.cz tel.: 258 901 637 

Třídní učitel: Mgr. Věra Chytrá 

e-mail: v-sokolova@zshornika.cz tel.: 607 895 403 

Ředitel: Dr. Aleš Moudrý 

e-mail: a_svojka@zshornika.cz tel.: 775 983 041 

Kancelář: Eva Pokorná 

e-mail: info@zshornika.cz tel.: 621 007 934 

Školní družina: Soňa Hravá 

e-mail: hrava@zshornika.cz tel.: 792 645 302 

Jídelna: Martina Polívková 

e-mail: polivkova@zshornika.cz tel.: 258 873 066 

 

CVIČENÍ 3 – Zeptejte se a vyplňte formulář. 

Jak se jmenuje pan ředitel? 

Jak se jmenuje třídní učitelka? 

Jaký email má třídní učitelka? 

Jaké telefonní číslo má jídelna? 

Jaké telefonní číslo má kancelář? 

Jaký email má školní družina? 

Jaký email má jídelna? 

 

CVIČENÍ 4 – Napište, jaký máte email. 

INFORMACE O ŠKOLE 

Škola: Základní škola Antonína Potočky 
e-mail: ……………………………………………………………………….. 
tel.: ………………………………................ 

Třídní učitel: ………………………………………………………………. 
e-mail: ……………………………………………………………………….. 
tel.: ………………………………................ 

Ředitel: ………………………………………………………………..……. 
e-mail: ……………………………………………………………………….. 
tel.: ………………………………................ 

Kancelář: ……………………………………     …………………………. 
e-mail: ……………………………………………………………………….. 
tel.: ………………………………................ 

Školní družina: …………………………………………………………. 
e-mail: ……………………………………………………………………….. 
tel.: ………………………………................ 

Jídelna: ………………………………………………………………. 
e-mail: ……………………………………………………………………….. 
tel.: ………………………………................ 

  telefon 

  telefonní číslo 

  mobil 

@ zavináč 

. tečka 

a_b podtržítko 

a-b pomlčka 


