
EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………..……. Datum narození: .......………….

Adresa (trvalé bydliště): ……………………………………………..….….  Rodné číslo: ………….…………

Místo narození: …………………….. Státní občanství: ……….…. Mateřský jazyk: ……..…. ZP: …………..

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

1. zákonný zástupce 2. zákonný zástupce 

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Zákonní zástupci žádají o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy 

ZŠ a MŠ Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace

  k celodenní docházce se stravováním   jiný typ docházky

od …………………………… do zahájení povinné školní docházky.

Odklad školní docházky (pokud byl) na rok …………………………………....… ze dne ……………………..

U rozvedených rodičů: Dítě je svěřeno do péče …………………………………………………….…….……..

Prohlášení zákonného zástupce
Beru  na vědomí  svou  povinnost  předávat  dítě  učitelce  do třídy,  hlásit  změny údajů  v tomto  evidenčním listě,
omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole a odhlašovat stravné v případě jeho nepřítomnosti. 
Zavazuji se, že neprodleně oznámím učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby v rodině nebo nejbližším
okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž dítě přišlo do styku. 
Byl  jsem poučen o svých právech podle  zákona 101/2000 Sb.  a  nařízení  Evropského parlamentu ke GDPR.
Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala mé osobní údaje a osobní citlivé údaje
mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a ve
smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle
zákona  č.  561/2004  Sb.  školského  zákona  v platném  znění,  pro  vedení  nezbytné  zdravotní  dokumentace
a psychologických vyšetření.

Jsem si  plně  vědom toho,  že  pokud nebudu řádně platit  úplatu  za  předškolní  vzdělávání  a stravné  po  dobu
docházky dítěte do MŠ, může být moje dítě z mateřské školy vyloučeno. Jsem si plně vědom toho, že pokud
neodhlásím nepřítomné dítě ze stravování, bude mi účtována plná cena. 

Byl jsem poučen o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb.,
o správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet do spisu. 
Potvrzuji správnost uvedených údajů na žádosti.  Beru na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů,
lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte.

Ve věci jednání rodičů se školou se škola řídí § 876 odst. 3 občanského zákoníku:
Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem
druhého rodiče.

Dne ………………………….. Podpisy rodičů / zákonných zástupců: ………….………………………………

 Reg. číslo (vyplní škola):



VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

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

2. Dítě vyžaduje speciální péči: ANO NE

Speciální péče v oblasti: zdravotní tělesné smyslové jiné

3. Další informace o dítěti (alergie, závažná sdělení): ……………………………………………………..

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

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

4. Dítě je řádně očkováno dle platné legislativy: ANO NE

Výjimka: imunní / trvalá kontraindikace …………………………………………….

5. Možnost účasti dítěte na sportovních akcích (plavání, turistika, lyžování aj.): ANO         NE

V …………………………….. dne ……………………… razítko a podpis lékaře

Doplňující údaje

(např. zdravotní omezení, která by mohla mít vliv na průběh vzdělávání dítěte apod.)

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

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

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

Vyplní škola

Školní rok: Škola: Dítě přijato: Dítě odešlo:

Přílohy:

1. Prostá kopie rodného listu

2. Kopie doporučení z ŠPZ (v případě, že bylo vystaveno)

3. Rozhodnutí o odkladu (v případě, že bylo vystaveno)

Poznámky:


