
č.j.

Adresa:  PSČ:

 Rodné číslo:

 Kód ZP:

Státní občanství:

Národnost: Vyučovací jazyk:

Matka

Adresa: Telefon:

E-mail:

Otec

Adresa: Telefon:

E-mail:

Kontakt pro případ náhlého onemocnění (telefon, kde bude kontaktní osoba k zastižení):

DOCHÁZKA:

Školní rok Třída

na rok: z rozhodnutí: č.j.:

*Zaměstnání, adresa prac., kontakt:

* dle uvážení zákonných zástupců- tuto informaci škola použije v nutném případě (nemoc či úraz dítěte apod.) 

  a při nedosažitelnosti osobního telefonního čísla

Dítě je vzděláváno podle Školního vzdělávacíhoprogramu pro předškolní vzdělávání 

"S naší školkou Barvičkou, poznáme Zem celičkou" s číslem jednacím ŘMŠ 1 ŠVP/2017, 

zpracovaného v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s č.j. 32 405/2004-22.

Škola

Odklad školní docházky: ze dne:

Datum 

odchodu z MŠ
Přijmení učitelek

Datum 

přijetí

ÚDAJE O RODINĚ:

Jméno a příjmení:

*Zaměstnání, adresa prac., kontakt:

Jméno a příjmení:

Místo narození:

Mateřský jazyk:

Zdravotní pojišťovna:

Mateřská škola, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace
IČO: 706 98 449, tel.: 474 335 268, e-mail: 6.skolka@seznam.cz, www.msbarvickakadan.cz

EVIDENČNÍ LIST
pro dítě

Příjmení a jméno dítěte:

Datum narození:



1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy: ano / ne

2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:

a) mentální

b) tělesné

c) zrakové nebo sluchové

d) závažné vady řeči

e) závažné vývojové poruchy chování, učení, souběžné postižení více vadami apod.

f) jiná (např. alergie, diabetes, celiakie apod.)

3. Údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání:

a) je v péči specialisty: ano / ne (v případě ano, jakého)

b) alergie: ano / ne

je alergické na:
potraviny, léky (z důvodu případné aplikace ve škole), …

c) dlouhodobě užívá léky: ano / ne (v případě ano, vyjmenovat)

4. Dítě je řádně očkováno: ano / ne

    (v případě ne, uvést, zda je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci)

5. Možnosti účasti na akcích školy - plavání, saunování, škola v přírodě, … ano / ne

V dne

Dítě bude z mateřské školy vyzvedávat:

U rozvedených rodičů dítě svěřeno do péče:

číslo rozsudku: ze dne:

Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době:

Jména a data narození sourozenců:

Prohlášení rodičů:

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE KE ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE 

K PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

Jméno a příjmení dítěte: narozeno:

Údaje jsou důvěrné podle zákonna č. 256/1992 Sb., o ochranně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb., 

o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Podpisy rodičů / zákonných zástupců

Razítko a podpis lékaře

Prohlašuji, že údaje v tomto evidenčním listě jsou pravdivé a beru na vědomí nutnost hlásit veškeré změny

do 8 dnů. Zkušební doba je stanovena na 3 měsíce. Bereme na vědomí, že nezaplacení povinných plateb

ve stanoveném termínu, lze považovat za narušení provozu MŠ závažným způsobem. Dle zákona č. 561/2004 Sb.,

pak lze docházku dítěte do MŠ ukončit.

V Kadani dne:


