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Evidenční list pro dítě v mateřské škole 
 
 

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

Adresa trvalého bydliště a PSČ: ………………………………………………………………................ 

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

Datum narození: ………………       Rodné číslo: …………….. Státní občanství: ……………. 

Místo narození: ………………       Zdravotní pojišťovna: ………………………………………… 

Mateřský jazyk: ………………       Vyučovací jazyk: ČESKÝ 

 

Údaje o rodině: 

Matka       Otec 

Jméno a příjmení: 

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

Adresa: 

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

Telefon: 

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

Zaměstnání: 

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

Telefon při náhlém onemocnění: ………………………………………………………………. 

Adresa pro doručování písemností: 

je stejná  

je jiná    …………………………………………………………………………... 

 
Přijetí do mateřské školy: 

Školní rok: Škola: Třída: Dítě přijato: Dítě odešlo: 

     

     

     

     

     

     

 

Přihláška dítěte ke stravování v mateřské škole (vyberte jednu z možností) 

Celodenní (svačina, oběd, svačina)    Ano / Ne 
Polodenní stravování (dopolední svačina, oběd)   Ano / Ne 
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Dohodnutí podmínek pobytu dítěte v mateřské škole 

 
Docházka dítěte 

 
Celodenní 

 
Polodenní 

Zdravotní údaje o dítěti 
Alergie: ……………………………………………………………………………………………… 
Jiné zdravotní problémy: ……………………………………………………………………………. 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte: 

1. Prohlašujeme, že se dítě ve smyslu § 50 zákona č. 250/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví podrobilo 
stanoveným pravidelným očkováním * / je proti nákaze imunní */ nemůže se očkování podrobit pro 
trvalou kontraindikaci * (nehodící se škrtněte) 

2. Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme mateřské škole výskyt přenosné choroby v rodině nebo 
v nejbližším okolí dítěte, s nímž dítě přišlo do styku. Oznámíme též jakékoliv změny v chování dítěte 
(zácpa, nechutenství, bolesti, zvracení, úrazy apod.). Aktuálně budeme nahlašovat vždy nová telefonní 
spojení na naši rodinu, kam můžete zatelefonovat v případě nutnosti. 

 

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

Číslo jednací: …………………………. 

Dítě bude z mateřské školy vyzvedávat 

…………………………………………………………………………………………………………… 
U rozvedených rodičů: 

Číslo rozsudku: 

Dítě svěřeno do péče:  

Umožní styku dítětem v době: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Bereme na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte 

(Zákon č. 561/2004 Sb.., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání) a budeme 

dodržovat další body platného školního řádu MŠ Slunečnice. 

V Jablonci nad Nisou dne: ………………………  Podpisy obou rodičů: 

       matka ………………………………………. 

       otec ………………………………………. 

Jiný požadavek na pobyt dítěte v MŠ (např. dietní režim pro dítě, alergie na nějakou 
potravinu). 

 

e: …………………………………………………………… 


