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Foto 

                          

                                                     Základní údaje   

                                     Vypište  prosím hůlkovým písmem 

                                  
 

Přijatý dne: __________________        Odhlášený dne: ____________________ 

                                       Změny o údajích ( telefoní číslo, adresu ) oznamte prosím 

                                              obratem učiteli mateřské školky! 

DÍTĚ: 

Jméno a příjmení: ___________________________________________ 

Datum  narození: ___________________________ 

Místo narození/ kraj: ____________________________________________ 

Náboženské vyznání: _______________________________ 

Státní národnost: ____________________________    od: ______________ 

První jazyk: __________________________ 

Další jazyky:   □ ano      □ ne         pokud ano, které? __________________________________ 

Kdy se vaše dítě tyto jazyky učilo? 

______________________________________________________ 

Kde a s kým hovoří vaše dítě tímto jazykem/ jazyky? 

________________________________________ 

Adresa 

Trvalé bydliště: ____________________________ bydlí u:____________________________ 

   ____________________________ 

Důležité telefoní čísla: 

Jméno: číslo: doplňující informace: 

______________________________ _____________________ _______________________ 

______________________________ _____________________ _______________________ 

______________________________ _____________________ _______________________ 
 

Moje dítě může být vyzvednuto nasledující osobou: 

_________________________________________________________________________________ 
 

Otázky o zdravotním stavu: 

Očkování: ________________________________________________________________________ 

Alergie:  _________________________________________________________________________ 

Obvodní lékař: ____________________________       dětský lékař: 

_____________________________ 
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Důležité informace ( např.: cukrovka, epilepsie, léky, křeče při horečce, astma, srdeční vada, brýle, 

naslouchadla, strava,….): __________________________________________________ 

Je  zapotřebí v dětské školce přihlížet na něco s ohledem? 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Sociální pracovnice/ pracovník: _________________________________________________ 

 

 

V naléhavých případech informujte: 

_________________________________________________________________________________ 

Číslo pojišťovny (E-Card) dítěte: _______________________________ 

Moje dítě je připojištěné s : ________________________________________________________ 

RODIČE 

Rodinný stav:      □ svobodná     □ vdaná     □ rozvedená     □ vdova     □ společná domácnost 
 

 Matka Otec Družka / druh 

Jméno: _________________ _________________ __________________ 

Příjmení: _________________ _________________ __________________ 

Datum narození: _________________ _________________ __________________ 

Náboženské vyznání: _________________ _________________ __________________ 

Státní národnost: _________________ _________________ __________________ 

             od: _________________ _________________ __________________ 

Adresa: _________________ _________________ __________________ 

 _________________ _________________ __________________ 

Povolání: _________________ _________________ __________________ 

Momentálně zaměstnán jako: _________________ _________________

 __________________ 

Zaměstnavatel: _________________ _________________ __________________ 

Pracovní doba: _________________ _________________ __________________ 

Opravněný vychovatel: 

_________________________________________________________________________________ 
 

SOUROZENCI 

Jméno Datum narození Dětská školka / Škola 

_________________________ __________________ _____________________________ 

_________________________ __________________ _____________________________ 

_________________________ __________________ _____________________________ 
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_________________________ __________________ _____________________________ 

 

 

 

 

Podle § 30 odst. 1 štýrského zákona o dětské péči a vzdělávání v platným znění mají rodiče 

povinnost přivést děti ve věku než nenastoupí do školy do zařízení s dohledem a  odtut ho 

včasně vyzdvednout § 13 odst. 2 ( přesné vysvětlení si můžete vyžádat u dětského pedagoga ) 

nebo se postarat o to, aby tyto děti na cestě do a z dětského zařízení  pro vzdělávání a péči byly 

doprovázeny vhodnou osobou. 
 

 ____________________________________________________

_____________ 

  Podpis – Opravnený/á vychovatel/ka 
 

Jako opavnený/á vychovatel/ka uděluji souhlas, že se moje dítě může zúčastnit různých výletů, exkurzí, 

vycházek, jako i pedagogických projektů (např. projekt v lese, anglický projekt, projekt o Africe…) a  

aktivit ,,IZB, – týmu ( integrační doplňkový péče )   
 

Podle § 30 odst. 2 štýrského zákona o dětské péči a vzdělávání v platným znění se musí opávnění 

vychovatelé postarat o pravidelnou docházku do dětského zařízení vzdělávání a péče  podle 

stanovené otvírací doby. 

 

__________________________

 _______________________________

________      

 Místo / datum                                                  Podpis – Opravněný/á vychovatel/ka 

 

 

 

 


