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EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE  - Dětská skupina Portusáček 2 

 

Osobní údaje o umísťovaném dítěti  

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Adresa trvalého pobytu:  

Zdravotní pojišťovna:  

Zdravotní stav: 

Prosím popište zdravotní stav svého dítěte, zvláště 

pak různé alergie, či jiná zdravotní omezení včetně 

postupů jak reagovat v případě nutnosti; 

pravidelné užívání léků. 

 

Dítě se podrobilo stanoveným 

očkováním nebo je proti nákaze imunní 

anebo se nemůže nákaze podrobit pro 

trvalou kontraindikaci, potvrdí  lékař:  

Ano/ne   

Razítko: 

Matka / zákonný zástupce 

Jméno a příjmení:  

Adresa trvalého pobytu:  

Kontakt (email/telefonní číslo):   

Otec / zákonný zástupce 

Jméno a příjmení:  

Adresa trvalého pobytu:  

Kontakt (email/telefonní číslo)   
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V případě nepřítomnosti rodičů/zákonných zástupců bude dítě  

z Dětské skupiny Portusáček 2 pravidelně vyzvedávat některá z níže pověřených osob.  

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. 

 

Osoby pověřené vyzvedáváním dítěte 
 
Jméno a příjmení: Telefon: Adresa: 

 

   

   

   

 

Pobyt dítěte v dětské skupině 
 
Dny v týdnu: Po             Út                St                 Čt               Pá               Celý týden 

Doba pobytu : D/O          D/O            D/O              D/O           D/O             D/O   
Zaškrtněte příslušné dny a dobu pobytu (D/O – dopoledne/odpoledne) 

 

Podpisem ztvrzuji, že souhlasím s poskytnutím a uchováním osobních údajů svého dítěte a rodinných 

příslušníků pro potřeby RC Sluníčka. Tyto data budou využívány v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o 

ochraně osobních údajů.  Dále souhlasím / nesouhlasím se zveřejněním osobních a citlivých údajů 

(fotografie, videozáznam, rozhovor) pro propagaci potřebnou a nezbytnou pro prezentaci činností RC. 

Beru na vědomí svou povinnost dodržovat Provozní řád dětské skupiny, především osobně předávat dítě 

pečovatelce, hlásit změny údajů v tomto evidenčním listě, omlouvat nepřítomnost dítěte v dětské skupině. 

 

V Prachaticích dne:                                                   Podpis zákonného zástupce: 
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VYBAVENÍ  DÍTĚTE NA HLÍDÁNÍ 

 

Co sebou: 

- přezůvky  

- oblečení, u kterého nevadí, že se zašpiní (často pracujeme s barvami, lepíme a 

hrajeme si) 

- pokud dítě používá, tak jednorázové pleny a vlhčené ubrousky 

- svačinka v dobře uzavíratelné krabičce, láhev (dohlížíme na pitný režim dětí) 

- papírové kapesníčky 

- oblíbená hračka 

- náhradní oblečení 

- aj. dle vašeho uvážení a specifických potřeb vašeho dítěte 

- pokud u nás dítě spí, tak pyžamo, polštářek, deku a povlečení 

 

PROSÍME VŠE OZNAČIT NESMAZATELNOU FIXOU, 

aby nedocházelo k záměnám věcí dětí. 
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