Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602
696 61 Vnorovy

OSOBNÍ SPIS DÍTĚTE - ŠKOLNÍ MATRIKA
Číslo jednací:
Údaje o dítěti:
Příjmení a jméno:

Rodné číslo:

Datum narození:

Místo narození:

Národnost:

Státní občanství:

Trvalý pobyt:

PSČ:

Jméno lékaře:

Zdravotní pojišťovna:

Údaje o rodině:
Matka

Otec

Příjmení a jméno:
Trvalý pobyt:
Telefon:
Zaměstnavatel, tel.
číslo:
(nepovinný údaj)

Telefonní číslo při náhlém onemocnění dítěte:
Sourozenci:

Příjmení a jméno

Datum narození

Rodiči (zákonnými zástupci) pověřené osoby k předávání dítěte do MŠ a vyzvedávání z MŠ:
Příjmení a jména:
Číslo OP
vztah k dítěti
(datum narození)
(babička, děda, teta,
strýc, apod.)

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602
696 61 Vnorovy

U rozvedených rodičů, pěstounské péče, poručnictví:
Č.j. rozsudku:

ze dne:

PM:

dítě svěřeno do péče:
umožnění styku druhého
rodiče s dítětem v době:
Beru na vědomí svou povinnost předávat dítě osobně (příp. pověřená osoba) učitelce do třídy a rovněž si jej i
osobně (pověřená osoba) vyzvedávat a neprodleně hlásit změny údajů uvedených v tomto záznamu.
Prohlašuji, že jsme byli ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů řádně informováni o způsobu použití osobních údajů a o tom, že tyto údaje nebudou zpřístupněny, či
sděleny nepovolaným právnickým a fyzickým osobám a jsou náležitě chráněny ve smyslu § 132 zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Po dobu předškolního vzdělávání v mateřské škole bude Vaše dítě fotografováno, případně natáčeno
videokamerou, pouze pro potřeby MŠ (kronika, alba, webové stránky MŠ).
Souhlasím - nesouhlasím, aby moje dítě bylo fotografováno (natáčeno) při akcích pořádaných mateřskou
školou, včetně zveřejnění jeho jména a fotografií na webových stránkách mateřské školy.

V

podpisy zákonných zástupců:

dne

Vyplní mateřská škola

Rozhodnutí o odkladu školní docházky

na rok:

Vyučovací jazyk v MŠ Vnorovy

český jazyk

Školní rok

Třída

Přijetí dne

Ukončení dne

ze dne:

č.j.:

Název Školního vzdělávacího plánu

