Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57

EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Údaje o dítěti:
Jméno a
příjmení dítěte
Adresa trvalého
pobytu

PSČ

Adresa pobytu
pokud se liší od
trvalého

PSČ

Datum
narození

Rodné číslo

Místo narození

Zdravotní
pojišťovna

Národnost

Mateřský
jazyk

Občanství

Údaje o rodině dítěte:
Rodiče
Matka

Otec

Jméno a příjmení
Adresa trvalého pobytu, PSČ
Telefonní číslo
e-mail

Kontakt při náhlém onemocnění
Adresa

školní rok *)

Škola *)

Telefonní číslo

Třída *)

Přijato *)

Vyřazeno *)

*) Vyplní MŠ

Odklad školní docházky na rok …………………………………………. ze dne…………………………č. j. …………………………………
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________________________________________________________________________________________
U rozvedených rodičů (dodat kopii rozsudku):
Číslo jednací rozsudku ………………………………………………………………….. ze dne………………………………………………………………..
Dítě svěřeno do péče ………………………………………………………..
Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době ………………………………………………………………………………………….

Vyjádření lékaře:
Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy:
Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:
a)
b)

c)

d)

a) zdravotní
b) tělesné
c) smyslové
d) jiné
Jiná závažná sdělení o dítěti: …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Alergie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dítě je řádně očkováno ……………………………………………………………………………………………………………………..
Možnost účasti na akcích školy – plavání, saunování, škola v přírodě (zatrhněte)

V Praze:

Podpis a razítko pediatra:

Beru na vědomí svou povinnost předávat dítě učitelce do třídy, hlásit změny údajů v tomto evidenčním listě a
omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole.
V Praze:

…………………………………………………….

…………………………..........................

Podpis zákonného zástupce dítěte

Podpis zákonného zástupce dítěte

(matka)

(otec)
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Informace a poučení o zpracování osobních údajů.
Já, (matka) níže podepsaná ………………………………………………….……………………………, r. č ……………………………………,
bytem …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………,
a já, (otec) níže podepsaný …………………………………………………….……………………., r. č ………………….…………………….,
bytem …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
beru tímto na vědomí a jsem seznámen(a) s tím, že Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového
vítězství 57 shromažďuje a zpracovává osobní údaje ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a všech ustanovení
zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a předpisů a zákona č.133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších změn a předpisů, které jsou obsažené v evidenčním listu
dítěte k předškolnímu vzdělávání a v povinné dokumentaci MŠ a týkající se mé osoby a stejně tak osoby mého dítěte.
Osobní údaje slouží výlučně pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č.561/2004 Sb., školský zákon
v platném znění, vedení veškeré nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických a jiných vyšetření, pro
mimoškolní akce školy (výlety, ozdravné pobyty), úrazové pojištění dětí a pro jiné účely související s běžným chodem
školy (prezentace fotografií na internetových stránkách apod.).
Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány a uchovávány, je po celé období předškolní docházky dítěte na této
škole a zákonem stanovená doba, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje a bezpečně uchovává.
Poučení: Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud subjekt údajů zjistí, že došlo k porušení
povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo obrátit se na pověřence pro ochranu osobních údajů, byl-li
jmenován, popř. na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. Došlo-li k porušení
povinností správcem nebo zpracovatelem, má subjekt údajů právo požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel
takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby správce
či zpracovatel provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné, aby osobní údaje byly
zablokovány nebo zlikvidovány, dále má právo zaplacení peněžité náhrady, jestliže tím bylo porušeno jeho právo na
lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Správce osobních údajů poskytne subjektu
údajů informace o totožnosti a kontaktních údajích správce (jeho zástupce), kontaktní údaje pověřence pro ochranu
osobních údajů, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, právní základ pro zpracování a dobu, po kterou
budou osobní údaje uloženy. Ochranu osobních údajů upravuje zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a předpisů.

V Praze:

…………………………………………………….
Podpis zákonného zástupce dítěte
(matka)

…………………………..........................
Podpis zákonného zástupce dítěte
(otec)
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