Evidenční list dítěte – Mikrojesle Komínek
Dítě:

Dětský lékař:

Datum narození:

Zdravotní pojišťovna:

Bydliště:
Matka:

Datum narození:

Bydliště:
Telefon:

Email:

Otec:

Datum narození:

Bydliště:
Telefon:

Email:

Zdravotní omezení dítěte:
Dieta:
Podpis zákonného zástupce:

Osoby oprávněné vyzvedávat dítě v mikrojeslích
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
Telefon:
Vztah k dítěti:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
Telefon:
Vztah k dítěti:

Docházka dítěte
Den:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Příchod:

Odchod:

Změna

V případě potřeby uveďte níže specifické požadavky či potřeby dítěte. Jedná se například o omezení v
pohybových aktivitách, hygienických návycích (nošení plen) apod. (Ne)oblíbené činnosti aj.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Odpočinek přes den: ………………………………………………………………………………………………………………..
Dieta (co dítě nesmí): ……………………………………………………………………………………………………………….

Alergie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zdravotní omezení: ……………………………………………………………………………………………………………
Mikrojesle Komínek, registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010990,
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Prohlášení zákonných zástupců:

-

Potvrzuji, že jsem se seznámil/la s všemi dokumenty Mikrojeslí Komínek, Plánu výchovy a
péče, Dokladech o vazbě na trh práce, Provozním řádem, Smlouvou o poskytování péče a
akceptuji je

- zavazuji se dodržovat povinnosti, dodržovat plán docházky, hlásit neprodleně veškeré
změny údajů, omlouvat nepřítomnost dítěte v mikrojeslích a další dle Smlouvy o
poskytování péče.

-

Dávám svůj souhlas organizaci MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. k tomu, aby zpracovávala
a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu
všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a
zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění. Svůj souhlas
poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace mikrojeslí, vedení nezbytné zdravotní
dokumentace a psychologických vyšetření, akce mikrojeslí jako výlety, dále úrazové
pojištění dětí a pro jiné účely související s běžným chodem mikrojeslí. Souhlas poskytuji na
celé období docházky mého dítěte do mikrojeslí a na zákonem stanovenou dobu, po
kterou se tato dokumentace povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené
organizaci, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní
údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č.
101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání
důvodů.

-

Dávám svůj souhlas organizaci MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. k fotografování a
filmování dětí v rámci činnosti mikrojeslí Komínek a souhlasím s použitím těchto
audiovizuálních záznamů k prezentaci a propagaci mikrojeslí (na internetu, v tisku apod.).

Ve Vizovicích, dne …………………
Podpisy zákonných zástupců …………………………..…………………………………………………

Mikrojesle Komínek, registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010990,
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

