
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY 
RTYŇSKÁ 156, 417 63 ŽALANY 

 

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE 

ÚDAJE O DÍTĚTI 

Jméno a příjmení dítěte:  Rodné číslo:  

Datum narození: Místo narození: 

Státní občanství: Zdravotní pojišťovna: 

Místo trvalého pobytu: Vyučovací jazyk: 

 

ÚDAJE O RODINĚ 

 Zákonný zástupce - matka Zákonný zástupce - otec 

Titul, jméno a příjmení:   

Datum narození:   

Bydliště - adresa:   

Adresa zaměstnavatele:   

Telefon/E-mail:   

 

SOUROZENCI 

Jméno a příjmení: Rok narození: 

  

  

 

U rozvedených rodičů 

Číslo rozsudku: Ze dne: 

Dítě svěřeno do péče: 

Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době: 

 
Beru na vědomí svou povinnost dodržovat ŠKOLNÍ ŘÁD ve všech jeho bodech, zejména předávat dítě 

učitelce do třídy, hlásit změny údajů v tomto záznamu o dítěti a písemně omlouvat nepřítomnost dítěte delší než 

14 dní v mateřské škole. 

Souhlasím, aby MŠ Žalany použila v případě nezbytně nutném data naše i našeho dítěte. Dále prohlašuji, že 

jsme byli ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, řádně informováni 

o způsobu použití osobních údajů a o tom, že tyto údaje nebudou zpřístupněny, či sděleny nepovolaným osobám 

a nebudou použity k jinému než výše uvedenému účelu a jsou náležitě chráněna ve smyslu § 132 zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

 

Odklad školní docházky na rok: 

Ze dne:  Č.j.: 

 

Dítě bude z mateřské školy vyzvedávat:  

 

V Žalanech dne ______________                                                 _______________________ 

                                                                                                         podpis zákonných zástupců 



VYJÁDŘENÍ DĚTSKÉHO LÉKAŘE 

Jméno a příjmení dítěte:                                                                         

1. Dítě je zdravé, může být přijato do MŠ            ANO                                  NE 

 

2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti  

 

a) zdravotní  

 

b) tělesné  

 

c) smyslové  

 

d) jiné  

 

Jiná závažná sdělení:  

 

 

Dítě je řádně očkováno:            ANO                                   NE 

Alergie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnost účasti na akcích školy – plavání, 

škola v přírodě, saunování 
           ANO                                   NE 

 

 

 

 

 

V _______________ dne:  

 

 

 

 

 

razítko a podpis pediatra 

(*vyplní lékař) 

 

Školní rok Přijato 

dne 

Odešlo 

dne 

Pedagogický 

pracovník 

Název ŠVP PV Poznámky 

      

 

      

 

      

 

      

 

(*vyplní škola) 


