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MATRIČNÍ LIST DÍTĚTE  
 

Jméno a příjmení: ____________________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu: ______________________________PSČ:______________________ 

Datum narození: ______________________ Rodné číslo: ____________________________  

Místo narození: __________________________ Státní občanství: _____________________ 

Mateřský jazyk: ___________________Zdravotní pojišťovna/kód/: ____________________ 

1. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE:  

Jméno a příjmení: ____________________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu*: _______________________________________________________ 

Adresa pro doručování písemností: ______________________________________________ 

Kontaktní telefon: ____________________________________________________________ 

 

E-mail: ________________________________ Datová schránka: ______________________ 

2. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE:   

Jméno a příjmení: ____________________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu: *_______________________________________________________ 

Adresa pro doručování písemností: ______________________________________________ 

Kontaktní telefon: ____________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________ Datová schránka: ______________________ 

* popř. místo pobytu na území ČR – cizinci

 
(vyplní škola) 

Školní rok Třída Učitel 

   

   

   

   

   

 

Datum zahájení vzdělávání: _______________Datum ukončení vzdělávání: ______________ 

http://www.ms-neratovice.cz/
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Rámcový vzdělávací program: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Školní vzdělávací program:  

Vyučující jazyk: český 

Odklad školní docházky 

Školní rok: __________________    Ze dne: ______________Číslo jednací: ______________ 

Zdravotní obtíže dítěte 

  

Alergie 

 

Zdravotní 

znevýhodnění 

 

Podpůrná opatření 

doporučená ŠPZ 

 

Údaje o mimořádném 

nadání 

 

U rozvedených rodičů/vyplňte pouze v relevantních případech/ 

Číslo rozsudku____________________________ Ze dne_____________________________ 

Dítě svěřeno do péče__________________________________________________________ 

Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době__________________________________

Zákonní zástupci zmocňují tyto pověřené osoby k předávání dítěte do MŠ a z MŠ 

Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že předáním dítěte pověřené osobě zaniká odpovědnost mateřské školy 

jak za bezpečnost dítěte, tak i odpovědnost za škodu, kterou dítě způsobí (§ 2920 a § 2921 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, dále jen „občanský zákoník“). Pověřená osoba je ve smyslu § 31 občanského zákoníku 

způsobilá k tomu, aby vyzvedávala výše uvedené dítě z Mateřské školy Harmonie Neratovice, V Olšinkách 

700, okres Mělník, odloučené pracoviště dle umístění dítěte. Úkon je přiměřený její rozumové a mravní 

způsobilosti a byla zákonným zástupcem dítěte řádně poučena. 

Jméno a příjmení osoby Rok narození Vztah k dítěti 

   

   

   

   

   

   

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

omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole dle platného školního řádu. 

V Neratovicích dne: ______________ 

Podpis zákonných zástupců: ____________________________________________________ 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti (§ 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) a 

správce údajů je bude zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro vedení školní matriky a uchovávat po dobu 

stanovenou spisovým a skartačním řádem a dle dalších platných právních předpisů. 


