
VSTUPNÍ  ZÁZNAM O DÍTĚTI 

JMÉNO DÍTĚTE: 

DATUM NAROZENÍ: 

DATUM NÁSTUPU DO MŠ: 

TŘÍDA: 

ÚDAJE O PŘEDCHOZÍM VZDĚLÁVÁNÍ: 

I.  CHARAKTERISTIKA RODINY 

II. CHARAKTERISTIKA DÍTĚTE 
a/  zdravotní stav 

b/  dosavadní vývoj dítěte a aktuální stav 



c/ sebeobslužné dovednosti 

c/  adaptabilita a sociální chování 

d/  specifika 

e/ výživa 

III. ADAPTACE 
a/  způsob zvykání 



b/  vlastní adaptace 

__________________________________________________________________________________ 
Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR). 
Proto bychom Vás tímto rádi informovali o skutečnosti, že Vaše osobní údaje uvedené na tomto dokumentu jsou 
zpracovávány za účelem bližšího kontaktu rodiny se školou a usnadnění adaptace dítěte. Více se dozvíte na 
našich webových stránkách www.skolka-udolni.cz, kde jsou umístěny „Zásady ochrany osobních údajů žáků, 
zákonných zástupců a dalších osob. 
Svým podpisem dávám mateřské škole POD ŠPILBERKEM, příspěvkové organizaci města Brna, se sídlem 
Údolní 9a, Brno 602 00 výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů. V případě jakýchkoliv jejich změn 
budu školu neprodleně informovat. Beru na vědomí, že svůj souhlas můžu kdykoliv odvolat. Odvoláním 
souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

Souhlas uděluji dobrovolně, poskytnutím souhlasu nebylo podmíněno plnění smlouvy ani poskytnutí služby. 

V Brně dne ____________________ 
  

                                                                                                     ____________________________________ 
                                                                                                                          podpis zákonného zástupce 

Zdroj: Mateřská škola POD ŠPILBERKEM, Brno, příspěvková organizace, Údolní 704/9 a, 602 00 
Brno-střed, 2019.
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