
EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE POVRLY, okr. 

Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 5. května 233, Povrly 403 32 

___________________________________________________________________________________ 

 

A. Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………………………. 

 

Adresa: ………………………………………………………………….PSČ: …………………………. 

 

Místo narození: ..............................................…....… Datum narození: …………………………………. 

 

Rodné číslo: .......................................................… Státní občanství: ......................................…………... 

 

Mateřský jazyk: ...................................……….. 

___________________________________________________________________________________ 

 

B. Matka: Otec:  
Jméno a příjmení Jméno a příjmení 

 

.................................................................... ..................................................................….  
Adresa Adresa 

 
.................................................................... ..................................................................….  
Telefon Telefon 

 

.................................................................... ..................................................................….  
Email Email 

 

.................................................................... .................................................................…. 

 

Beru na vědomí svou povinnost hlásit změny údajů v tomto evidenčním listě a povinnost dodržovat a řídit se 

Školním řádem MŠ, Provozním řádem MŠ a směrnicemi, které stanoví výši úplaty za vzdělávání, školské služby 

a za stravné. Potvrzuji, že jsem se s těmito dokumenty seznámil/a. 

 

V ……………………….. dne ……………………. …………………………………….. 

 
……………………………………...  

       podpisy obou rodičů 

___________________________________________________________________________________ 

 

C. Vyplní MŠ:  
 

Školní rok: Třída: Dítě přijato: Dítě odešlo: Třídní učitelky: 

     

     

     

     

     

Dítěti udělen OŠD: ………………………………………………………. 

Dítěti přidělen AP: ………………………………………………………. 

 

Dítě se vzdělává podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání  
„Poznávám, objevuji, učím se a chráním“ 
 
Změna organizační formy vzdělávání:                       IVP                       PLPP 

 

 



___________________________________________________________________________________ 

 

D. U rozvedených rodičů: 
 

 

č. rozsudku: …………………………………………………...ze dne: ……………………………………. 
 

dítě svěřeno do péče: ……………………………………………………………………………………….. 
 
  
 Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době: ………………………………………………………… 

___________________________________________________________________________________ 

 

E. Pověřuji pedagogické pracovníky k předávání mé dcery / syna těmto osobám:   
 

Jméno a příjmení – vztah k dítěti Jméno a příjmení – vztah k dítěti 

 

……………………………………………. ………………………………………………. 
 

……………………………………………. ………………………………………………. 
 

……………………………………………. ………………………………………………. 
 

……………………………………………. ………………………………………………. 
 

……………………………………………. ………………………………………………. 

 

……………………………………………. ………………………………………………. 

 

……………………………………………. ………………………………………………. 

 

……………………………………………. ………………………………………………. 

 

 
 Jiným než zákonným zástupcům a výše vyjmenovaným 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.  
 Beru na vědomí svou povinnost předávat dítě učitelce třídy a omlouvat nepřítomnost dítěte. 

___________________________________________________________________________________ 

 

Beru na vědomí, že: 
 

- shora uvedené osobní údaje v částech A, B a D jsou zpracovávány na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon v platném znění, 
- správcem osobních údajů je Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace, se sídlem 5. května 233, 403 32 Povrly, zastoupená ředitelkou školy, email: zspovrly@volny.cz, 
- pověřencem pro správu osobních údajů je Ing. Jaromír Růžička, Stromovka 4712, 430 01 Chomutov, email: 

jaromir@uctoprolidi.cz, 
 

Současně uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, mnou uvedených v části E a prohlašuji, že jsem byl 

poučen o tom, že mohu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. 

 

 
V …………….. dne ……………………. ……………………………………… 

 

……………………………………… 

          podpisy obou rodičů
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