
 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ / EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE 

 
ÚDAJE O DÍTĚTI 

 
Jméno a příjmení: 

Trvalé bydliště: 

Datum a místo narození:  

Rodné číslo:  

Státní občanství: 
Zdravotní pojišťovna:  

Mateřský jazyk:  
 

ÚDAJE O RODIČÍCH 

 

MATKA DÍTĚTE: 
 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Trvalé bydliště: 

Korespondenční adresa: 
Telefonní kontakt: 

E-mail: 

 

OTEC DÍTĚTE: 

 

Jméno a příjmení: 
Datum narození: 

Trvalé bydliště: 

Korespondenční adresa: 

Telefonní kontakt: 

E-mail: 
 

U rozvedených rodičů 

č. rozsudku  

ze dne: 

Dítě bylo svěřené do péče: 

Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době: 
 

SEZNAM SOUROZENCŮ: 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ 

  

  

  

  

 

MÁM ZÁJEM O DOCHÁZKU: 

 pondělí  úterý  středa  čtvrtek  pátek 

 

NÁSTUP DÍTĚTE DO DS MONTY KLUB ODE DNE:  

 

OSTATNÍ POZNÁMKY: (KURZY RODIČŮ V OBLASTI VÝCHOVY (MONTESSORI), POŽADAVKY NA 

ADAPTACI, ZÁJMY DÍTĚTE, SEBEOBSLUHA DÍTĚTĚ, POTŘEBA SPÁNKU, STRAVOVÁNÍ…) 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZNAM OSOB, KTERÉ JSOU OPRÁVNĚNÉ DÍTĚ V DS VYZVEDNOUT: 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ BYDLIŠTĚ 
DATUM 

NAROZENÍ 

VZTAH K 

DÍTĚTI 

    

    

    

    

    

Prohlašuji, že mnou zmocněná osoba přebírá veškerou zodpovědnost za mé dítě a jsem si 

vědom/a všech případných rizik souvisejících s převzetím dítěte touto osobou.  
*zákonný zástupce se nepíše, pouze u rozvedených rodičů 

 

 

 

• Zákonní zástupci dítěte jsou si plně vědomi, že pokud nebudou řádně plnit Vnitřní 

řád dětské skupiny Monty klub po celou dobu docházky, mohou být jejich děti 

vyloučeny. 
 

• Rodič se zavazuje, že bude poskytovatele informovat o všech změnách v údajích, 

které uvedl pro evidenci dětí v dětské skupině dle §11 odst.1. zákona č. 247/2014 

Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících 

zákonů (dále jen zákon). Zároveň si je vědom povinnosti dokládat změny ve zdravotní 

způsobilosti dítěte do 10 dnů ode dne vzniku změny (§11 odst.2 zákona) a v případě, 
výskytu přenosné choroby v rodině nebo nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte 

přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s nímž dítě přišlo do styku, tuto 

skutečnost neprodleně oznámí pečující osobě DS. 

 

• Rodič bere na vědomí, že poskytovatel uchovává údaje a dokumenty ke konkrétnímu 

dítěti obsažené v evidenci dětí a to po dobu 10 let od ukončení poskytování služby 

péče o toto konkrétní dítě (§11 odst.6 zákona). Poskytovatel se zavazuje, že s doklady 
bude nakládáno dle pravidel pro ochranu osobních údajů. Smluvní strany 

neposkytnou osobní informace třetím stranám. Poskytovatel je povinen poskytnout 

údaje pouze Kontrolním orgánům.  

 

• Příjemce tímto vyjadřuje souhlas dle ust. § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, s pořizováním a rozšiřováním podoby své i svého dítěte, a to 

za účelem informování zájemců o službu péče o dítě, sponzorů  
a veřejnosti o činnosti poskytovatele. V případě nesouhlasu je možno písemně 

informovat poskytovatele. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
V   dne:   Podpis zákonného zástupce: 

 


