EVIDENČNÍ LIST dítěte
Lilie-centrum předškolní výchovy, soukromé vzdělávací zařízení, Jasenická 1831, Vsetín
www.lilie-centrum.cz IČ: 66730317 ČÚ: 259668/0300 Tel. 720 119 272
Údaje o dítěti:
Příjmení a jméno dítěte:
Adresa:

PSČ:

Místo narození:

Datum narození:

Rodné číslo:

Státní občanství:

Zdravotní pojišťovna:

Zvláštnosti a důležité informace:

Údaje o rodině:
Matka
Jméno a příjmení:
Telefon:

E-mail:

Zaměstnání:
Adresa pracoviště:
Otec
Jméno a příjmení:
Telefon:

E-mail:

Zaměstnání:
Adresa pracoviště:
Údaje jsou důvěrné podle zákona č.256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb.
o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

Datum nástupu dítěte do Lilie-centra dramatické výchovy:
Datum ukončení docházky dítěte z Lilie-centra dramatické výchovy:
Odklad školní docházky na rok:

ze dne:

z rozhodnutí:

č. j.:

Očkování (zaškrtněte jednu variantu):
dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním
dítě má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci –
přiložte tento doklad
dítě se nepodrobilo pravidelným očkováním v plném rozsahu – uveďte důvod

….......................................................................................................................................................................................
VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE:
1. dítě je zdravé, nevyžaduje speciální péči
2. dítě vyžaduje speciální péči v oblasti

a) zdravotní

b) tělesné

c) smyslové

d) jiné

3. jiná závažná sdělení o dítěti /alergie, omezení apod./
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. dítě je pravidelně očkováno

ano / ne

5. možnosti účasti na akcích Lilie /plavání, výlety, škola v přírodě/

ano / ne

razítko a podpis lékaře

U rozvedených rodičů dítě svěřeno do péče:
číslo rozsudku:

ze dne:

Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době:

Prohlašuji, že údaje v tomto evidenčním listě jsou pravdivé a beru na vědomí nutnost hlásit veškeré změny
nejpozději do 8 dnů. Beru na vědomí, že nezaplacení stanovené za úhradu služby péče o dítě ve stanoveném
termínu lze považovat za narušení provozu Lilie-centra předškolní výchovy.

Ve Vsetíně dne:
---------------------------------------------------

------------------------------------------------

Podpisy rodičů /zák. zástupců/

