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EV!DENČNí LlsT PRo DíTĚ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
(obsahuje potřebné údaje do školní matriky viz § škoIského zákona)

Jméno a příjmení dítěte:

Adresa trvalého pobytu: PSČ:

Místo narození

Datum narození:

Kód zdravotní pojišťovny:

Rodné číslo Stát. obč

Vyučovací jazyk

Zákonní zástupci

Jméno a přrjmení:

Adresa trvalého pobytu

Adresa pro doručování:

Adresa a telefon při náhlém onemocněníl

školní rok l rlda ukončení vzdělávání

1 0] 66/20] 9SEW 49 1 79 300 lV/19
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Telefon:

šxola Zaháiení vzdělávání



Vyjád řen j lékaíe l zá ko n nýc h zástu pců
r. Ďrto 1" zdravé, může být přijato do mateřské školy

2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti a) b) c) d)

a) zdravotní

b) tě|esné

c) smyslové

d)jiné

Alergie:

3, Dítě je řádně očkováno

4, Možnost účasti na akcích školy - plavání, saunování

razítko a podpis lékaře*)

čj

Zmocněnízákonných zástupců k vyzvedávánídítěte z mateřské školky:

U rozvedených rodičů:

č. rozsudku

dítě svěřeno do péče:

ze dne:

Umožněnístyku druhého rodiče s dítětem v době:

Beru na vědomí svou povinnost předávat dítě učitelce do třídy, hlásit změny údajů V tomto evidenčním listě a om|ouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole.
SprávcemosobníchúdajŮuvedenýchv EvidenčnímlistujeMŠDUHA.Vámi uvedenéosobní údajejsouzpracováványdlečJ,6odst. 1písm.c)GDpR,neboťjsou
nezbytné pro splnění práVní povinnosti, která se na naši školu Vztahuje. Údaie,jsou zpracovávány zejména za účelem vydání správního rozhodnutí o přijetí dítěte
do MŠ k prázdninovému provozu a vedeníjehc eviclence po dobu docházky do našeho zařízení,
OsobnÍ Údaje nebudou zveře,iňovány ani předáványjiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předáníje nám u|ožena zvláštním právním předpisem"
BliŽŠÍ informace o VaŠich právech, která vŮči správci osobních údajů máte a o způsobech jejich uplatnění naleznete na internetových stránkách školy

*) 
V přípuaě, že žárlost o přijet]'(lítěťe do mateřské školy neobsahuje potvnení tékaře

Podpisy zákonných zástupců:


