
  EVIDENČNÍ  LIST  DÍTĚTE                                    Místo pro podací razítko

  v Mateřské škole, Sady pionýrů, Lovosice

Vyplňte hůlkovým písmem:

Jméno a příjmení dítěte

Adresa trvalého bydliště 
(ulice, číslo, obec, PSČ)

Datum a místo narození

Rodné číslo

Státní občanství

Zdravotní pojišťovna

Jméno a příjmení matky

Telefonní kontakt, e-mail

Jméno a příjmení otce

Telefonní kontakt, e-mail

Adresa a telefon pro potřeby MŠ při náhlém onemocnění dítěte:

Níže vyplní mateřská škola:

Škol. rok MŠ třída dítě  
přijato

dítě  
odešlo

dítě vzděláváno podle 
ŠVP s názvem

tříd. učitelky

  20     / 20 Mateřská škola, 
Sady pionýrů, 

Lovosice

Cvrček Sadáček poznává

  20     / 20 

  20     / 20 

  20    / 20 



Vyjádření lékaře:
Dítě je zdravé a může být přijato do mateřské  

školy
     ANO 

  

NE

        Vyžaduje speciální péči vzhledem ke zdr. stavu

        Vyžaduje speciální péči v oblasti tělesné

        Vyžaduje speciální péči v oblasti smyslové 

        Vyžaduje speciální péči v oblasti jiné

        Dítě je řádně očkováno     ano         ne

        Trvalá kontraindikace     ano      ne

        Může se zúčastnit plavání, saunování     ano      ne

V..................................dne..................                          …..................................................
                    razítko a podpis pediatra     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prohlášení  zákonného zástupce:
Beru na vědomí svou povinnost hlásit neprodleně změny údajů v tomto evidenčním listu,     
omlouvat písemně nepřítomnost dítěte v mateřské škole v povinné předškolní docházce
a dodržovat školní řád.

V..................................dne.......................                     ..............................................................
                                                                                       Podpisy zákonných zástupců dítěte 

Dáváme svůj souhlas Mateřské škole, Sady pionýrů, Lovosice k tomu, aby evidovala osobní údaje a osobní 
citlivé údaje našeho dítěte ve smyslu ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679      
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Souhlas poskytujeme pro účely 
vedení povinné dokumentace školy podle zákona 561/2004 Sb., školský zákon ve znění novel a to pro celou 
dobu docházky našeho dítěte do této školy a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace 
ve škole archivuje. Souhlas poskytujeme pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů 
nesmí tyto osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.

Níže vyplní škola:
      Odklad školní docházky na rok 20       / 20  

      Rozhodnutí o OŠD ze dne

Při změně rodinných poměrů:
      Dítě svěřeno do péče

      Číslo rozsudku, ze dne

      Poznámky               


