Mateřská škola KYTIČKA
Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková organizace
IČO: 44555253, telefon: 472 744 262, e-mail: mskyticka@volny.cz
http://www.mskyticka.cz/

Evidenční list dítěte
Jméno

Informace o dítěti
Rodné číslo

Příjmení

Datum narození

Trvalé bydliště

Místo narození

Obec, PSČ

Zdravotní
pojišťovna
Mateřský jazyk

Státní občanství

Zákonný zástupce
Příjmení

Informace o zákonných zástupcích
Matka / jiný zákonný zástupce
Otec / jiný zákonný zástupce

Jméno
Adresa trvalého bydliště
Adresa bydliště (pokud
se odlišuje od trvalého)
Telefonní číslo (mobil)
Spojení při náhlém
úrazu/onemocnění:
U rozvedených rodičů
Číslo rozsudku:
Dítě svěřeno do péče:
Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době:

Ze dne:

Zákonní zástupci se zavazují, že:
- mají povinnost předávat své dítě p. učitelce do třídy
- neprodleně oznámí mateřské škole výskyt přenosné choroby v rodině, onemocnění dítěte
přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž bylo dítě ve styku
- ohlásí neodkladně každou změnu údajů (příjmení, telef.č., adresa, zdrav.pojišťovna,…)
- omluví nepřítomnost dítěte v mateřské škole (14.- ti denní absence písemně); u předškoláků
omluví nepřítomnost na každý den
Povinné předškolní vzdělávání v rozsahu 4 h denně (účinné od 1.9.2017 pro děti 5.ti leté).
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Mateřská škola se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (GDPR).
Mateřská škola zpracovává osobní údaje na základě zákonů České republiky dle článku 6
písm. c) nařízení GDPR a při výkonu veřejné moci; např.: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
Mateřská škola bude osobní údaje, jež nevyplývají ze zákonů, jimiž se škola řídí vést ve své
evidenci pouze se souhlasem zákonných zástupců po dobu, kterou sjednají v souhlasu.

Upozorňujeme, že třídní schůzky jsou povinné a neúčast je nutné řádně předem omluvit.

Zákonní zástupci jsou povinni se seznámit se Školním řádem a jsou si vědomi jej dodržovat ve
všech bodech.
Zákonní zástupci se dohodli, že v záležitostech souvisejících s předškolním vzděláváním, bude dítě
zastupovat zákonný zástupce (matka nebo otec):
Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt, obec, PSČ:
Telefon
Přesná adresa pro doručení korespondence:
E-mailová adresa:
Vyjádření rodičů ke zdravotnímu stavu dítěte, které je třeba v MŠ dodržovat (§ 28 ŠZ):
(alergie, nošení brýlí, omezení v pohybu či ve sportu, dieta nebo odlišnosti ve stravování)

Dohoda o stravování:
Dítě se bude stravovat

celodenně (dopol.svačina, oběd, odpol.svačina) *
polodenně (dopol.svačina, oběd) *

*označte křížkem Vaší volbu

V Ústí nad Labem dne
Podpisy obou zákonných zástupců dítěte
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Zápis provádí jen mateřská škola (sem nevpisujte):
Školní rok

Škola
MŠ Kytička

Třída

Datum přijetí

Datum ukončení

2020-2021

Odklad školní docházky na rok

ze dne

Č.j.

Poznámky školy:

Provedené změny:
Druh změny:

Datum změny:
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