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EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Jméno, příjmení: 
 

Bydliště: 
 

Datum narození: 
 

Rodné číslo: 
 

Zdravotní pojišťovna: 
 

Mateřský jazyk:                                                                      Státní občanství:  

 

Matka jméno a příjmení: 

Adresa: 

Datum narození 

Telefonní kontakt:                                               email: 

Zaměstnavatel: 

 

Otec jméno a příjmení: 

Adresa:  

Datum narození: 

Telefonní kontakt:                                              email: 

Zaměstnavatel: 

 

 

U rozvedených rodičů č. rozsudku……………………………………………………..ze dne………………………………………………………………. 

Dítě svěřeno do péče:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době:……………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

 

Zřizovatel: Adresa: Herdovská 806/1, 198 00 Praha 9 Kyje 

Domeček Mateřská škola s.r.o. Bankovní účet: 107-3938280297/0100 KB 

IČ:29153565 Webové stránky: www.skolicka-domecek.cz 

DIČ:CZ29153565 Email: skolickadomecek@gmail.com 
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Adresa a telefonní spojení  při náhlém onemocnění: 

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

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

Školní rok: Škola: Třída: D přijato: D odešlo: 

     

     

     

     

     

     

 

Dítě bude z MŠ vyzvedávat:  

Jméno a telefonní kontakt: 

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

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

Beru na vědomí svou povinnost předávat dítě učitelce do třídy, hlásit změny údajů 
v tomto evidenčním listu a omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ na uvedených 
kontaktech, taktéž beru na vědomí, že aktuální podmínky a informace jsou uvedeny 
na webových stránkách www.skolicka-domecek.cz. 

V……………………dne…………………………podpis ředitelky MŠ……………………. 

 

Podpisy rodičů, zákonných zástupců……………………………………………………… 
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PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE k zápisu do mateřské školy 

Jméno, příjmení: 
 

Bydliště: 
 

Datum narození: 
 

Rodné číslo: 
 

Zdravotní pojišťovna: 
 

Mateřský jazyk:                                                                      Státní občanství:  

 
K zápisu od: ……………………………………………………………… (den, měsíc, rok) 
 

 
Na celodenní docházku od ……………………………hod. 
do……………………………………………………hod. 
 

 
Na polodenní docházku od…………………………..hod.  
do……………………………………………………hod. 
 

 

Údaje o rodině dítěte: 

Matka jméno a příjmení: 

Adresa: 

Datum narození 

Telefonní kontakt:                                               email: 

Zaměstnavatel: 

 

Otec jméno a příjmení: 

Adresa:  

Datum narození: 

Telefonní kontakt:                                              email: 

Zaměstnavatel: 

 

 

Zřizovatel: Adresa: Herdovská 806/1, 198 00 Praha 9 Kyje 

Domeček Mateřská škola s.r.o. Bankovní účet: 107-3938280297/0100 KB 

IČ:29153565 Webové stránky: www.skolicka-domecek.cz 
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Sourozenci: 
 

 

 

Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme 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. 

Bereme na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů, lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte. 

Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám souhlas pro Domeček Mateřská škola s.r.o. k tomu, aby 
zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte, ve smyslu všech ustanovení 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 

Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č.561/2004Sb., 
školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace, pořádání mimoškolních akcí 
školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého 
dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a jiné účely související 
s běžným chodem školy. 

Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte v této škole a na zákonem stanovenou 
dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole povinně archivuje. 

Beru na vědomí, že aktuální informace a podmínky jsou uvedeny na webových stránkách mateřské školy, 

www.skolicka-domecek.cz. 

 

 

V ………………………., dne………………………. 

 

 

 

       ………………………………………………………………. 

       Podpis rodiče nebo zákonného zástupce 
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PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE ke stravování 

Jméno: 
 

Příjmení: 
 

Adresa: 
 

Celodenní stravování: 
 

Polodenní stravování: 
 

 

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že oznámím včas každou změnu, která by měla vliv na stanovení 

poplatků za stravování. 

 

Stravné je nutné odhlásit nejpozději týž den do 7.00 hodin. 

Beru na vědomí, že aktuální podmínky a informace jsou vystaveny na webových stránkách školy 

www.skolicka-domecek.cz 

 

V……………………..dne……………….. 

 

         ………………………………………………. 

         Podpis rodiče nebo zákonného zástupce 
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VYJÁDŘENÍ LĚKAŘE k docházce do mateřské školy 

Jméno: 
 

Příjmení: 
 

Datum narození: 
 

Rodné číslo: 
 

Adresa: 
 

Vyjádření: 

Je dítě zdravé, může být přijato k docházce do mateřské školy?................................................ 

Podrobilo se dítě stanoveným pravidelným očkováním?............................................................. 

Vyžaduje dítě speciální péči v některé níže uvedené oblasti?.................................................... 

(Zdravotní, tělesné, smyslové, jiné) 

Specifikace:……………………………………………………………………………………………. 

Jiná závažná sdělení…………………………………………………………………………………. 

Alergie:…………………………………………………………………………………………………. 

Možnost účasti na akcích školy – plavání, sauna, škola v přírodě 

(Specifikujte, prosím)…………………………………………………………………………………. 

V ………………………….,dne………………………….. 

   

         ……………………………………... 

         Razítko a podpis lékaře 
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