Evidenční list pro dítě
v Mateřské škole Orangery
Dítě
Jméno a příjmení
Datum narození

Národnost
Pohlaví

Státní obč.

Rodné číslo

Bydliště
Mateřský jazyk

Zdravotní pojišťovna (kód)

OTEC
Jméno a příjmení

Tel.

Email

Tel.

Email

Bydliště
MATKA
Jméno a příjmení
Bydliště

U rozvedených rodičů:
č. rozsudku …………………………………….

ze dne: ………………………………

Dítě svěřeno do péče:
…………………………………………………………………………………………............................
Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době:
………………………………………………………………………………………………………………

Školní rok

Třída

Dítě nastoupilo

Dítě odešlo
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Vyjádření lékaře/zákonných zástupců dítěte_______________________________________
1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy
2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti

a)
b)
c)
d)

a)

b)

c)

d)

zdravotní
tělesné
smyslové
jiné

Jiná závažná sdělení o dítěti: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Alergie:
…………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………….
3. POTVRZENÍ O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE

v případě povinného předškolního vzdělávání tento bod NEVYPLŇUJTE!
podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Dítě ☐JE řádně očkováno,
☐ není řádně očkováno, ale je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci,
☐ NENÍ řádně očkováno z jiných důvodů a tudíž nesplňuje § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví.
4. Možnost účasti na akcích školy – plavání, saunování, škola v přírodě

V …………………………. dne ……………………….
….……………...…………
razítko a podpis lékaře
_____________________________________________________________________________________________________

Dítě bude z mateřské školy vyzvedávat

(vyplňte v případě, že dítě bude vyzvedávat babička, chůva…)

Beru na vědomí svou povinnost předávat dítě učitelce do třídy, hlásit změny údajů v tomto evidenčním listě a
nepřítomnost dítěte v mateřské škole.
Ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb.
o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění. Poskytuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení
povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní
dokumentace a psychologických vyšetření, mimoškolní akce školy, jako jsou školní výlety, škola v přírodě, úrazové pojištění
žáků a pro jiné účely související s chodem mateřské školy. Souhlas poskytuji na celé období docházky mého dítěte do
Mateřské školy Orangery s.r.o. a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně eviduje.
Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní citlivé údaje poskytnout
dalším úřadům. Beru na vědomí, že mám právo tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů.

V

dne

Podpisy rodičů
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