EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ V MŠ U Roháčových kasáren 14/1215,
PRAHA 10, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
jméno: ………………………………….

příjmení: ……………………………………………………….….

adresa: ……………………………………………

datum narození:………………………………………………….
stát. obč.: …………………………….…………………………..

rodné číslo:

mateřský jazyk:………………………………………………….

zdravotní pojišťovna: ………………………………………………………………………………………….
Rodinné údaje
sourozenci

jméno: ………………………………….

věk: ……………………………………

jméno: ………………………………….

věk: ……………………………………

jméno: ………………………………….

věk: ……………………………………

MATKA

OTEC

Jméno: …………………………………………………….

…………………………………………………..

Telefon: ……………………………………………………

……………………………………………………

Adresa – telefon při náhlém onemocnění: ……………………………………………………….
Telefon domů: …………………………………………………
Email. adresa…………………………………………………..
Školní rok

Škola

Zápis obnoven na školní rok:

Třída

Přijato

podpis:

Potvrzení docházky

Vyjádření dětského lékaře:
pro MŠ U Roháčových kasáren

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu
1. Dítě je řádně očkováno a je možné ho přijmout do MŠ dle ustanovení § 50 zákona č.
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
Dítě je očkováno hexavalentní očkovací látkou proti záškrtu, tetanu, pertusi,
Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě B, dětské obrně ve schématu minimálně
2+1
Dítě je očkováno minimálně jednou očkovací látkou proti spalničkám, zarděnkám a
příušnicím
2. Jsou odchylky v psychomotorickém vývoji - jaké ?

ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE

3. Trpí dítě chronickým onemocněním - jakým ?(vrozená vada)

ANO NE

4. Bere dítě pravidelně léky - jaké ?

ANO NE

5. Jde o integraci postiženého dítěte do MŠ - s jakým postižením?

ANO NE

6. Doporučuji přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

ANO NE

možnost účasti na akcích školy:

plavání, škola v přírodě, jiné

v Praze dne:

razítko a podpis pediatra

odklad školní docházky na rok:

ze dne:

č.j.:

Dítě bude z mateřské školy vyzvedávat:

u rozvedených rodičů

číslo rozsudku:
dítě svěřeno do péče:

ze dne:

umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době:
Dávám souhlas ke shromažďování, zpracování a evidenci osobních i citlivých údajů – GDPR.
Beru na vědomí svou povinnost předávat osobně dítě učitelce do třídy, hlásit změny údajů v tomto
evidenčním listě a omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole, a to do 8.00.
v …………………….. dne

podpis obou zákonných zástupců

Veškeré údaje udávané rodiči slouží výhradně pro potřebu MŠ a bude s nimi nakládáno dle zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.GDPR

