Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27,
příspěvková organizace

Evidenční list dítěte (osobní spis dítěte – školní matrika)
Vyučovací jazyk: jazyk český RVP: č. j. 324 05/2004-22, změny Opatření Č. j. MSMT-2018
Č. j.
Informace o dítěti (vyplní zákonný zástupce)
Jméno
Rodné číslo
Příjmení

Datum narození

Trvalé bydliště

Místo narození

Obec, PSČ

Zdravotní
pojišťovna
Mateřský jazyk

Občanství

Informace o rodině
Matka

Zákonný zástupce
Jméno Příjmení
Trvalé bydliště
tel. číslo (mobil)

Otec

Doručovací adresa
(pokud není shodná
s trvalým bydlištěm)
Email
U rozvedených rodičů
Ze dne:

Číslo rozsudku:
Dítě svěřeno do péče:
Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době:
Při náhlém onemocnění tel. číslo:
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte pro
doručování písemností
Adresa pro doručování

(Vyplní škola)
ze dne

Odklad školní docházky na rok
Školní rok Třída

Přijetí

Ukončení

Třídní učitelky

Č. j.
Název ŠVP

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. Jsem si vědom povinnosti neprodleně oznámit veškeré změny v tomto dokumentu.
V Ústí nad Labem, dne:………......

Podpis zákonného zástupce:…………………….............................

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27,
příspěvková organizace

KARTA DÍTĚTE
Třída:
Dítě - jméno a příjmení:
Datum narození dítěte:
Matka - jméno a příjmení:
Tel:
Email:
Otec - jméno a příjmení:
Tel:
Email:
Požadavky k hygieně po použití WC

Poznámky (zdravotní problémy, alergie, pomočování
apod.)

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27,
příspěvková organizace

Školní rok ……………

POVĚŘENÍ K PŘEDÁVÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ MÉHO DÍTĚTE
V souladu s § 5, odst. 1 a vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, pověřuji
pedagogické pracovníky Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27,
příspěvková organizace.

Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………………………….
Zákonní zástupci:
1/ jméno, příjmení: ……………………………………………………………………..,,
2/ jméno, příjmení: ………………………………………………………………………
těmto osobám:
jméno, příjmení

tel.

rodinný příslušník (např. babička,
kamarád apod.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jiným než zákonným zástupcům a výše uvedeným osobám nejsou pedagogičtí
pracovníci oprávněni dítě vydat.
Prohlašuji, že jsem byl (a) poučen (a) o tom, že nezletilá osoba může být pověřována jen takovými právními
úkony, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejímu věku. Tímto na
sebe beru veškerou zodpovědnost při předávání a vyzvedávání svého dítěte z mateřské školy nezletilou
osobou výše uvedenou.

………………………………………..
podpis zákonného zástupce
……………………………………………….
podpis ředitelky nebo pověřené osoby
Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27,
příspěvková organizace
Ústí nad Labem, dne
razítko
NEZBYTNÉ PŘEDAT PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLNÍHO ROKU
NEJPOZDĚJI V SRPNU NA TŘÍDNÍ SCHŮZCE
TENTO DOKUMENT SLOUŽÍ K:
1. PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE KE STRAVOVÁNÍ DO ŠKOLNÍ JÍDELNY
2. PROVEDENÍ ZMĚNY ZPŮSOBU PLATBY

„PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ“
(Vyplní zákonný zástupce a předá třídní učitelce)

NA ŠKOLNÍ ROK …………………………………………………………….
JMÉNO DÍTĚTE:…………………………………………………………………………….
TŘÍDA:…………………………………………………………………………………….....
ZPŮSOB PLATEB
(zakroužkujte volbu)
Číslo účtu:

INKASO

PŘEVODEM

ZMĚNA OD
MĚSÍCE:

kód banky:

Vyzvedávání dítěte po obědě:
Pokud vyplníte formulář (lísteček: datum, jméno dítěte, podpis rodiče), který bude k dispozici v šatně třídy,
a předáte jej učitelce (do 8 hodin), bude Vám odpolední svačina odečtena z plateb. V případě, že si písemně
neodhlásíte odpolední svačinu, bude Vám připočtena k platbě za stravné.

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas odevzdávat povinné platby.
Ve vlastním zájmu oznámím neprodleně každou změnu, která by měla vliv na stanovení poplatků. V případě
změny způsobu plateb, písemně požádám novou „PŘIHLÁŠKOU KE STRAVOVÁNÍ“. Žádost o změnu
je nutné podat před započetím měsíce, v kterém se bude změna realizovat, na pozdější termín předání
není možné brát zřetel.
V…………………… dne………… Popis zákonného zástupce……………………………

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

