
Mateřská škola, Praha 1O, Zvonková L2l29O1, příspěvková organizace
Zvonková I2t290L,106 00 Praha 10, lČ:70924350

l D datové sch rá nky: 9h bkm48, tel. 27 265357 2, 7 2350L95 7, emai l : mszvon kova@vol ny.cz

oírĚ:

Jméno a přlmení:

Místo trvalého pobytu:

Datum narození:

Místo narození:

státní občanství:

Kód zdravotní pojišťovny:

Rodné číslo:

Mateřský jazyk:

l. zÁKoNruÝ zÁsrupcE oírĚre:

Jméno a příjmení:

Místo trvalého pobytu x:

Adresa pro doručování písemností:

kontaktní telefon:

Email:

2. zÁKoNNÝ zÁsTupcE oírĚre:

Jméno a příjmení:

Místo trvalého pobytu x:

Adresa pro doručování písemností:

kontaktnítelefon:

Email:

šrolruí RoK rŘíon UčlTEL

Datu m zahájení vzdělávání

* - popř. místo pobytu na úžemí ČR - cizinci

Datum ukončení vzdělávání



Rámcový vzdělávací Program: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Šrotní vzdělávací program: Svět kolem nás

Vyučující jazyk: český

vyJÁDŘEruí lÉrcnŘr

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

1, Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (popř, splnilo podmínkunezbYtného oČkovacího_statusu pro přijetík předšt<oinímu'vzdělávánív rozsahunejméně jedné dávky oČkovací látky'pioti spalničkám, přiusnicím a zarděnkám adále v PříPadě oČkováníhexavakcíňou bylo'aítě očióvano-u" schématu minimálně2+1 dávka)

nebo
je proti nákaze imunní

nebo
nemůže se očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, popř, pro dočasnoukontraindikaci (z d|ouhodobého hlediska brání zdravoiňirluu dítěte podání očkovacílátky)

2. Jsou odchylky v psychomotorickém vývoji - jaké ?

3, Trpí dítě chronickým onemocněním - jakým ?

4. Bere dítě pravidelně léky - jaké ?

5, Jde o integraci postiženého dítěte do MŠ - s jakým postižením ?

6, Doporučuji přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Jiná sdělení lékaře:

Datum Razítko a podpis lékaře

ANo NE

ANo NE

ANo NE

ANo NE

ANo NE

ANo NE

ANo NE

ANo NE

oDKLAD ŠrolruÍ DocHAzKY
Odklad školní docházky na školní rok:

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

dne

Podpisy zákonných zástupců:
1, zákonný Zástupce 2, zákonný zástupce

Zpracování osobních úrlajů je neZbytné pro sptnění právní povinnosti (§ 28 od_st,2 zákona č.561/2004 Sb., o přeclškotním, základním,středním, vyšším odborném a jinéÁ ,ráatai|r,r, ve zněnt. iJaaiEži ,r.ar'rů) u ,prairu ia"iů 1" ara" zpracovávat pouze v rozsahunezbytném pro vedení Školní matriky a uchovávat po dobu stan-ovenáu spisovým a skartačníÁ řádem a dle datších platných právníchpředpisů.


