
Mateřská ško!a, Praha Lo, Dvouletky 601/8' příspěvková organizace
Dvouletky 601/8, Strašnice, ].00 00 Praha 10, lČ 70924L55

lD datové schránky: j6ukxiv, tel' +420 274 81-0 657, email: ms dvouletky@volny.cz

oírĚ:

Jméno a příjmení:

Místo trvalého pobytu:

Datum narození:

Místo narození:

Státní občanství:

Rodné číslo:

1. zÁKoNtuÝ zÁsruPcE DíTĚTE:

2. zÁKoNruÝ zÁsruPcE DíTĚTE:

Jméno a přÚmení:

Místo trvalého pobytu *:

Adresa pro doručování písemností:

Kontaktní telefon:

Jméno a příjmení:

Místo trvalého pobytu x:

Adresa pro doručování písemností:

Kontaktní telefon:

ŠrolnÍ nor

Datum zahájení vzdělávání:

rŘíoa uČtTEL

* - popř. místo pobytu na úžemí ČR _ cizinci

Datum ukončení vzdělávání:



VYJÁDŘENí lÉxnŘe

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy

2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:

a) zdravoptní b) tělesné: c) smyslové: d) mentální:

ANO NE

3. Jiná závažná sdělení o dítěti:

4. Alergie:

5. Dítě je řádně očkováno a je možné ho přijmout do mateřské školy dle ust. S50
zákona č. 25812000 Sb. o ochraně veřejnéh o zdraví a o změně někteých ANo N E
souvisejících zákonů

6' MoŽnost účasti na akcích školy - plavání, výlety apod. ANo NE

Datum Razítko a podpis lékaře

Rámcový vzdělávací pro9ram: Rámcov'ý vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Štotní vzdělávací program :

Vyučující jazyk: český

oDKLAD Šrolruí DocHÁzI(Y

Školní rok: Ze dne: Číslo jednací:

Beru na vědomí svou povinnost předávat dítě učiteli do třídy, hlásit změny údajů v tomto evidenčním listě a
omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole'

dne

Podpisy zákonných zástupců :

l. zákonný zástupce 2. zákonný zástupce

Zpracování osobních údajŮ je nezbytné pro splnění právní povinnosti (5 28 odst' 2 zákona č. 56L/2004 Sb., o předškotním, záktadním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) a správce údajů je bude zpracovávat pouze v rozsahu
nezbytném pro vedení školní matriky a uchovávat po dobu stanovenou spÍsovým a skartačním řádem a dle dalších platných právních
předpisů.


