EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

1

Údaje o dítěti

Jméno a příjmení

___________________________________________________________

Datum a místo narození

________________________________
________________________________

Státní občanství

_______________

2 Kontakty na rodiče / zákonné zástupce
MATKA:
Jméno a příjmení:

____________________________ Tel.:

_____________________

Uveďte prosím e-mailovou adresu/y, na kterou/é chcete dostávat informace o dění v
mateřské škole a na kterou Vám můžeme zasílat všechna důležitá sdělení ohledně chodu
školy, Vašeho dítěte ad.
E-mail:

____________________________

OTEC:
Jméno a příjmení:

____________________________ Tel.:

_____________________

Uveďte prosím e-mailovou adresu/y, na kterou/é chcete dostávat informace o dění v
mateřské škole a na kterou Vám můžeme zasílat všechna důležitá sdělení ohledně chodu
školy, Vašeho dítěte ad.
E-mail:

____________________________

3 E-mail na další členy rodiny pro zasílání zpráv z Mozaiky
Uveďte prosím e-mailovou adresu/y dalších členů rodiny, na kterou/é si přejete 1x měsíčně
zasílat Zprávy z Mozaiky (např. prarodiče). Tento údaj je dobrovolný a majitel e-mailové
adresy tímto dává svůj souhlas škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala jeho osobní údaje
ve smyslu všech ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném
znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuje pro účely zasílání
měsíčních Zpráv z Mozaiky. Souhlas poskytuje na celé období školní docházky dítěte na této
škole a byl poučen o právech podle zákona č. 110/2019 Sb. a ve smyslu Evropského nařízení
ke GDPR.

Základní škola a Mateřská škola Mozaika, Myšlínská 30, Mnichovice, IČ: 71 341 447 IZO: 691 003 840
Telefon: 734 685 535, e-mail: info@montessorimozaika.cz, www.montessorimozaika.cz

E-mail:

Podpis vlastníka e-mailové adresy:

______________________________________

_________________________________

E-mail:

Podpis vlastníka e-mailové adresy:

______________________________________

_________________________________

E-mail:

Podpis vlastníka e-mailové adresy:

______________________________________

_________________________________

4 Další kontaktní údaje
Pro případ nouze telefonní čísla a jména dalších osob, které mají být v případě potřeby
kontaktovány (doporučujeme alespoň 1 další osobu).
Jméno a příjmení

Telefon

Vztah k dítěti (prarodiče, sousedi, …)

__________________________

_________________

_____________________________

Jméno a příjmení

Telefon

Vztah k dítěti (prarodiče, sousedi, …)

__________________________

_________________

_____________________________

Osoby, které mohou dítě z mateřské školy vyzvednout:
Jméno a příjmení

Datum narození

Vztah k dítěti (prarodiče, sousedi, …)

__________________________

_________________

_____________________________

__________________________

_________________

_____________________________

__________________________

_________________

_____________________________

__________________________
_________________ _____________________________
Datum narození slouží pro případné ověření osoby, která dítě vyzvedává.
Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že předáním dítěte pověřené osobě zaniká
odpovědnost mateřské školy jak za bezpečnost dítěte, tak i odpovědnost za škodu, kterou
dítě způsobí. Pověřená osoba je způsobilá k tomu, aby vyzvedávala výše uvedené dítě
z mateřské školy. Úkon je přiměřený její rozumové a mravní způsobilosti a byla zákonným
zástupcem dítěte řádně poučena.
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5 Další údaje o dítěti a jeho rodině
Jazyk(y), kterým(i) se doma mluví (Dobrovolný údaj, slouží pro lepší komunikaci s dítětem.)
_________________________________________________
Sourozenci (jméno, rok narození – dobrovolný údaj. Slouží pro lepší komunikaci s dítětem.)
_____________________________________

________________

_____________________________________

________________

_____________________________________

________________

_____________________________________

________________

Zaměstnání rodičů (dobrovolný údaj. Uveďte pouze, pokud tímto chcete usnadnit spolupráci
se školou v rámci projektů, spolupráce se studenty apod.):
otce

_________________________________________________

matky _________________________________________________

6 Údaje o zdravotním stavu dítěte
Alergie na potraviny, léky, zvířata, bodnutí hmyzem
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Zvláštní požadavky na stravu (diety)
___________________________________________________________________________
Léky, které dítě užívá
___________________________________________________________________________
Nosí dítě brýle? Po celý den nebo pouze pro konkrétní činnosti?
___________________________________________________________________________
Vážná onemocnění, hospitalizace nebo operace, které dítě v minulosti prodělalo
___________________________________________________________________________
Další onemocnění, o kterých bychom měli vzhledem k činnosti mateřské školy vědět
___________________________________________________________________________
Jiná zdravotní omezení z běžných činností (např. výlety do lesa, práce na zahradě, práce s
keramickou hlínou a dalším výtvarným materiálem):
___________________________________________________________________________
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Kód zdravotní pojišťovny:
Kopie kartičky zdravotní pojišťovny:

7 Prohlášení
Souhlasíme, aby naše dítě bylo fotografováno / natáčeno na video. Tyto
záznamy mohou být použity pouze k propagaci školy a projektů realizovaných
školou, mohou být zveřejněny v prostorách školy, v prostředí internetu (na
webových stránkách školy http//:www.montessorimozaika.cz, na
facebookovém profilu školy
https://www.facebook.com/MontessoriMozaika/), v tisku, v informačních a
propagačních materiálech školy a v dalších médiích školy.
ANO / NE
Jsme si vědomi toho, že ve školce děti chovají živá domácí zvířata (králík,
morče ad.). Souhlasíme s tím, aby naše dítě navštěvovalo třídu, ve které
zvířata jsou.

ANO / NE

Děti pracují s reálnými ostrými nástroji a pohybují se v přírodě. Důvodů máme
více: Děti se cíleně učí s nástroji zacházet. V lese mají děti možnost poradit si
v méně předvídatelném prostředí. Podporujeme jejich pud sebezáchovy, aby
si zachovaly zdravý úsudek. V přírodě má dítě možnost rozvíjet jemnou i
hrubou motoriku a pohybovat se rozmanitě, čímž podporujeme rozvoj
mozku. Rozvoj jemné motoriky je přímo propojený se schopností číst a psát.
Pobyt venku je také prevencí civilizačních problémů, jako jsou deprese,
přecitlivělost, alergie, poruchy chování a učení, obezita. Dvě hodiny denně na
denním světle zajistí dostatečný přísun vitamínu D.
Jsme si vědomi toho, že děti pracují s reálnými nástroji, pohybují se
v přírodě a lezou po stromech.

ANO / NE

Základní škola a Mateřská škola Mozaika, Myšlínská 30, Mnichovice, IČ: 71 341 447 IZO: 691 003 840
Telefon: 734 685 535, e-mail: info@montessorimozaika.cz, www.montessorimozaika.cz

Dáváme svolení k poskytnutí první pomoci našemu dítěti, pokud bude
potřebná.
Souhlasíme s tím, aby běžná zranění byla běžně ošetřena.
Dáváme svolení k přivolání záchranné služby nebo k převozu na pohotovostní
oddělení, pokud to bude potřeba a nebude k zastižení žádná z kontaktních
osob.
ANO / NE
Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas škole k tomu, aby zpracovávala a
evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a ve smyslu
Evropského nařízení ke GDPR. Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem
mohl v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a
další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb.
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č.
561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a
psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí školy, úrazového pojištění dětí,
provedení psychologických vyšetření a pro jiné účely související s běžným chodem školy.
Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem
stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Byl jsem
poučen o právech podle zákona č. 110/2019 Sb. a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR.
Dále prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Případné změny, zejména
změny týkající se zdravotního stavu mého dítěte, bezodkladně doplním.

8 Podpisy
Podpisy rodičů (zákonných zástupců)
V

_____________________ dne

_______________ Podpis ______________________

V

_____________________ dne

_______________ Podpis ______________________

Potvrzuji aktuálnost údajů (vyplňuje se vždy před začátkem nového školního roku):
V

_____________________ dne

________2021

Podpis ______________________

V

_____________________ dne

________2022

Podpis ______________________
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9 Informace pro rodiče / zákonné zástupce
Provozní doba mateřské školy
Mateřská škola je otevřená od 7:30 do 16:00 hod., příchod je možný do 8:15.
Odloučení od rodičů
Možná bude dítě častěji bez Vás, než dříve. Nejistotu dětí zmírní, pokud rodiče pečlivě
vyberou mateřskou školu, seznámí se s ní a seznámí dítě s tím, co ho čeká (můžete si
například společně s dítětem prohlédnout fotografie na internetu). Pokud s dítětem
mluvíte o tom, jak se mu ve školce líbí a co během dne prožilo, tolik Vás nezaskočí, když
ho třeba i po několika týdnech napadne, že do školky už nechce. Může to být pouze
projev dobrého vztahu k Vám, a pokud svůj klid a svou jistotu přenesete na dítě, může být
brzy vše v pořádku.
Šatna
Naším cílem je, aby byly děti co nejvíce samostatné i při oblékání. Z toho důvodu je šatna
uzpůsobena tak, aby se v ní děti dobře orientovaly. Každé dítě má svou skříňku, ve které
jsou podepsané krabičky na náhradní oblečení, věci na ven a nepromokavé oblečení. I při
hezkém počasí by dítě mělo mít věci na převlečení do třídy, když přijde z venku.
Dětem prospívá, když ranní loučení s rodiči probíhá bez protahování a případnou pomoc
při převlékání jim v šatně poskytne přítomná učitelka.
Zapomenuté pomůcky
Prosíme rodiče, jejichž dítě omylem přinese nějakou pomůcku nebo jinou část vybavení
domů, aby zajistili, že se věc do školky vrátí. Může jít o drobnost, např. kostičku nebo
figurku, která je součástí pomůcky a pomůcka bez ní postrádá smysl. Většinou není
potřeba s dítětem vrácení řešit z výchovné stránky – části pomůcek mizí v kapsách
nedopatřením nebo z velkého zaujetí.
Pomůcky se často skládají i z drobných částí, které společně s ostatními vytváří funkční
celek. I drobná chybějící část tak může zcela zmařit účel celé pomůcky. Důležité je, aby
vybavení zůstalo kompletní.
Děkujeme Vám za spolupráci!

Mgr. Táňa Kadlecová,
ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mozaika
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