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EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE MATEŘSKÉ ŠKOLY LIDEČKO,                   

OKRES VSETÍN                                                                                       

 

Jméno a příjmení dítěte:    …………………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození:  ..………………………………………..    Místo narození: ………………………………………………..  

Rodné číslo: ………………………………………………….    Zdravotní pojišťovna: ………………………………………. 

Státní občanství:  ….……………………………………..     Mateřský jazyk: ……………………………………………….. 

Trvalé bydliště:   ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Jméno a příjmení sourozence:     Datum narození sourozence: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zákonní zástupci dítěte: Matka    Otec 

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

Trvalé bydliště:    ………………………………………………………….                   ……………………………………………………………. 

Adresa pro doručování písemnosti, pokud je jiná než trvalé bydliště: 

                                      ……………………………………………………………………..                           ………………………………………………………………………….. 

Telefon:                ………………………………………………………….                   ……………………………………………………………. 

E-mail:                ……………………………………………………….…                   ……………………………………………………………. 

Zaměstnavatel:   ………………………………………………………….                   ……………………………………………………………. 

 

Nástup dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy  dne ……………………………………………… 

Školní rok Třída Datum kontroly údajů 
zákonným zástupcem 

Podpis zákonného zástupce 
dítěte 

     

    

    

    

 

Ukončení  předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole dne ………………………………………………… 

 

 



Zdravotní způsobilost  

Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti zdravotní tělesné  smyslové jiné 

Alergie:     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jiná závažná sdělení o dítěti:   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

          
________________________________________________________________________________________ 

Odklad školní docházky  na rok  ……………………….. ze dne ………………………………………...  čj. ……………………….. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Dítě bude z mateřské školy vyzvedávat:   …………………………………………………………………………………………….…  

                                                                    ………………………………………………………………………………………..…….. 
________________________________________________________________________________________ 

U rozvedených rodičů: 
č. rozsudku   …………………………………………………………………………     ze dne   ……………………………………………………… 
dítě svěřeno do péče   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
umožnění styku druhého rodiče  s dítětem v době  …………………………………………………………………………………….… 
________________________________________________________________________________________ 

Další ujednání: 

Přihlašuji své dítě ke školnímu stravování ve školní jídelně Mateřské školy Lidečko, okres Vsetín.  
 
Beru na vědomí svou povinnost: 

• dodržovat Školní řád Mateřské školy Lidečko, okres Vsetín 

•  osobně předávat dítě učitelce do třídy 

•  hlásit změny údajů v tomto evidenčním listu /zdravotní pojišťovna, bydliště, kontaktní a osobní 
údaje, změny zdravotního stavu dítěte/ 

•  omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole 
 
Jsem si plně vědom, že pokud nebudu řádně platit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné, může být mé 
dítě vyloučeno z mateřské školy. 
 
Zavazuji se, že neprodleně oznámím učitelce MŠ onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo výskyt 
přenosné choroby v rodině či nejbližším okolí dítěte.  
 
Souhlasím se zpracováním osobních dat mého dítěte pro potřeby školní matriky a pro účely stanovené 
právními předpisy. 
 
Souhlasím s pořizováním a zveřejňováním fotografií, výtvarných a jiných prací mého dítěte na webových 
stránkách Mateřské školy Lidečko a dalších médiích v rámci prezentace školy. 
 
 
 
V  ……………………………….. dne ……………………….    Podpisy obou rodičů: 
            
                                     ……………………………………………….. 
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