EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE: Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249

Příjmení a jméno dítěte: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
datum narození: ……………….................... místo narození: …………………………..….. rodné číslo: ………….……….……..
adresa trvalého pobytu dítěte .............................................................................................................................
zdravotní pojišťovna dítěte: ……………………… státní občanství: ……………….….. mateřský jazyk: …………………………
________________________________________________________________________________________
Příjmení a jméno, titul (matka dítěte)*: ………………………………………….………………………………...............................
trvalý pobyt: …………………………………………………………………………….........................................................................
adresa pro doručování, liší-li se od trvalého bydliště: …………………………………………………………..…………….………….
telefon: …………………………………
Příjmení a jméno, titul (otec dítěte)*: ……………………………………………....……………………………................................
trvalý pobyt: ……………………………………….……..........................................................................................................
adresa pro doručování, liší-li se od trvalého bydliště: …………………..…….…..…………………...…………………………………
telefon: …………………………………
*(nebo jiný zákonný zástupce)
________________________________________________________________________________________
Adresa a telefon při náhlém onemocnění dítěte:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Školní rok

Pracoviště

Třída

Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249
Pracoviště:
Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249
Pracoviště:
Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249
Pracoviště:
Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249
Pracoviště:
Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249
Pracoviště:

Zahájení
vzdělávání

Ukončení
vzdělávání

Třídní učitelky

Vyjádření lékaře
Příjmení a jméno dítěte: ……………………………………………………………………….. datum narození: …………………………………..
Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy ANO x NE
Dítě vyžaduje speciální péči (pokud ano, žadatel předloží vyjádření školského poradenského zařízení dle § 16 odst. 9
věta druhá z. č. 561/2004Sb.)

v oblasti

□ zdravotní

□ tělesné

□ smyslové

□ jiné

Jiná závažná sdělení o dítěti: ...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Alergie .............................................................................................................................................................................
Dítě je řádně očkováno (požadavek dle § 34 odst. 5. zák. 561/2004 Sb. ve spojení s § 50 zák. 258/2000 S. o veřejném
zdraví) dle očkovacího kalendáře: ANO x NE

Možnost účasti na akcích školy (plavání, saunování, solná jeskyně, celodenní výlety, škola v přírodě atp.)
bez omezení x s omezením............................................................................................................................................
Přijetí dítěte do mateřské školy:

DOPORUČUJI

NEDOPORUČUJI

V Praze dne: ..................................

……………………………………………..
Razítko a podpis lékaře

________________________________________________________________________________________
Odklad školní docházky na školní rok: …………………….. ze dne: ………………………… č.j. …………………………………….
________________________________________________________________________________________
Zmocnění zákonných zástupců k vyzvedávání dítěte z mateřské školy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
________________________________________________________________________________________
U rozvedených rodičů:
č. rozsudku: ……………………………………

ze dne: …………………………………………

dítě svěřeno do péče: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době: ………………………………………………………………………………………
________________________________________________________________________________________
Beru na vědomí svou povinnost předávat dítě učitelce do třídy, hlásit změny údajů v tomto evidenčním listě a
omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole. Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s novým
nařízením EU GDPR (General Data Protection Regulation)

V Praze dne: ....................................

………………………………………………………..
Podpis zákonného zástupce

