EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ
v Katolické mateřské škole sv. Klimenta v Praze
Jméno a příjmení dítěte: ………………..…………………………………………………………………...
Trvalý pobyt: ………………………………………..…………………………… PSČ: ………………….
Místo narození: ……………………………………………………………………………………………….
Datum narození: …………….……… Rodné číslo: ……………….……… Stát. obč.: ………………
Zdravotní pojišťovna: …………………………… Mateřský jazyk: ……………………………………...

Matka:

Otec:

Jméno a příjmení: …..…………..………………………..

………………………..………..……………

……………………………………………………………….

………………………..………..……….…..

Adresa: ………………………………...………..………….

………………………..………..…………...

……………………………………………………………….

………………………..………..……….…..

Telefon: ………………………………..………..………….

………………………..………..……………

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

ze dne: ……………………………….

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

Vyjádření lékaře:
1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy
2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti
a) zdravotní
b) tělesné
c) smyslové
d) jiné

a)

b)

c)

d)

Jiná závažná sdělení o dítěti: ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
Alergie: …………………………………………………………………………………………………….………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
3. Dítě je řádně očkováno ……………………………………………………………………………………………...
4.

Možnost účasti na akcích školy – plavání, saunování, škola v přírodě

V …………………………. dne ……………………….

….……………...…………
razítko a podpis lékaře

Další ujednání:

Souhlasíme s evidováním osobních a citlivých údajů dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000
Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozdějších předpisů, pro účely vedení povinné
dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických a jiných vyšetření, pro mimoškolní
akce školy, úrazové pojištění dětí a pro další účely související s běžným chodem školy.
Katolická mateřská škola sv. Klimenta pořizuje v průběhu vzdělávání k dokumentačním
a prezentačním účelům fotografie. Zveřejňované fotografie jsou pečlivě vybírány a nejsou
spojovány s dalšími osobními daty vašeho dítěte.
Souhlasíme / nesouhlasíme, aby společné fotografie mého dítěte s ostatními dětmi mateřské
školy, popř. samostatné fotografie pořízené při činnostech ve škole, byly prezentovány na
webových stránkách KMŠ, ve Výroční zprávě školy a ve fotodokumentaci školy nebo byly použity
k prezentaci KMŠ v tisku (např. Učitelské noviny, Informatorium, Katolický týdeník, STOP, apod.).
Bereme na vědomí povinnost hlásit změny údajů v tomto evidenčním listě.
Bereme na vědomí povinnost seznámit se se Školním řádem, ve kterém jsou specifikována práva
a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání.

Podpisy obou rodičů:
V ………………………………..

dne ……………………………..

………………………….………………
……………………………….…………

Vyplňuje škola:

Školní rok:

Škola:

Třída:

Odklad školní docházky na rok ………………………………..……..

Dítě přijato:

Dítě odešlo:

ze dne ………………...………
Čj.: …..………..………………..

