
je dle §143 ods. 1 a podle §148 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  

   základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona)  

zapsána jako mateřská škola, č.j S-MHMP 970277/2011  

a je zařazena do sítě školských zařízení MŠMT  

 
Královská mateřská škola a základní škola s.r.o. - provozovna mateřské školy             
Rajmonova 1199/4, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, tel.: 283 882 104, 775 199 999 

Email: info@skolkakobylisy.cz, www.skolkakobylisy.cz 

_________________________________________________________________________________________ 

 

EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE/CHILD´S RECORD SHEET FOR THE KINDERGARTEN 

Jméno a příjmení dítěte/Child´s name and surname: …………………………………………………………..................................…………….. 

Adresa/Address: ……………………………………..................…………………………………………PSČ/Post Code: …………...............……………. 

Místo narození/Place of Birth: ………………………..................................………………………………………………………………………………….. 

Datum narození/Date of Birth: …….....………………………Rodné číslo/Personal Identification Number: ……….........………………… 

Kód zdravotní pojišťovny/Health Insurance Number: ………………………………..................................……………………………………….    

Mateřský jazyk/Mother tongue: …………………….....................................................................................………………………………..       

  

   Matka/Mother:                                                  Otec/Father:    

Jméno a příjmení/Name and surname: 

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

Adresa/Address: ………………………………………………...…........ .............. ………...............……………………………………………………… 

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

Telefon/Phone: …………………………………………………..........… .............. ……................……………………………………………………….. 

Zaměstnavatel/Employer:*) ………………………..........……….. .............. …………................………………………………………………….. 

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

Adresa a telefon při náhlém onemocnění/Address and phone number in case of sudden illness: 

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

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

Školní rok 
School year: 

Škola 
School: 

Třída 
Class: 

Nástup dítěte 
Child´s enrolling: 

Odchod dítěte 
Child´s departure: 

     

     

     

     

     

*) jedná se o nepovinný údaj na základě dohody s rodiči/this is an optional information based on an agreement with the 

parents. 

Vyjádření lékaře/Doctor's statement: 
1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy/The child is healthy, can be accepted to kindergarten 

2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti/The child requires special care in the area   a) b) c) d) 

a) zdravotní/Medical 

b) tělesné/Physical 

c) smyslové/Sensory 

d) jiné/Other 



je dle §143 ods. 1 a podle §148 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  

   základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona)  

zapsána jako mateřská škola, č.j S-MHMP 970277/2011  

a je zařazena do sítě školských zařízení MŠMT  

 
Královská mateřská škola a základní škola s.r.o. - provozovna mateřské školy             
Rajmonova 1199/4, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, tel.: 283 882 104, 775 199 999 
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_________________________________________________________________________________________ 
Jiná závažná sdělení o dítěti/Other important messages about the child:………….................................………………………… 

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

       Alergie/Allergy: ………………………………………………………………………..................................…….......…………………………………….. 

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

3. Dítě je řádně očkováno/ The child is properly vaccinated: ……………………………………….......................................…………… 

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

4. Možnost účasti na akcích školy – plavání, saunování, škola v přírodě/ Possibility to participate in school events-

swimming, sauna, outdoor school:  

V/In ……………………………………………..dne/date: ……………………………..                

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

                                    Razítko a podpis lékaře*) 

 

Odklad školní docházky na rok/Postponement of school attendance for a year: 

…………………………………………………………………............  ze dne/from: …..……..............................……………………………………………… 

       čj.: ……………................………………………………………………………… 

 

Dítě bude z mateřské školy vyzvedávat/The child will be picked up from kindergarten by:  

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

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

 

U rozvedených rodičů/For divorced parents: 

č. rozsudku/ N. of judgment ………………….......………………….........................………  ze dne/from day: …...........……………………… 

dítě svěřeno do péče/The child entrusted to the care: …………….................................………………………………………………………… 

Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době/Allowing the other parent to be in contact with the child at the time:  

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

 

Beru na vědomí svou povinnost předávat dítě učiteli do třídy, hlásit změny údajů v tomto evidenčním listě a omlouvat nepřítomnost 

dítěte v mateřské škole/I take note of my obligation to hand over the child to the teacher in the classroom, to report changes of data 

in this record sheet and to apologize the child's absence from kindergarten.  

V/In ……………………………………… dne/date: ……………………………………              

 Podpisy obou rodičů/Both parent´s signature: 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

*) V případě, že přihláška dítěte do mateřské školy neobsahuje potvrzení lékaře/In case, the child's application to kindergarten does 

not contain a doctor's certificate 


