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Evidenčná karta dieťaťa 

Meno a priezvisko dieťaťa: Dátum narodenia: 

Miesto narodenia: 

Bydlisko: Rodné číslo: 

Zdravotná poisťovňa: 

Štátne občianstvo: Národnosť: 

Materinský jazyk: 

Meno a priezvisko otca: Adresa bydliska: 

Zamestnanie: 

Tel. č.: email: 

Meno a priezvisko matky: Adresa bydliska: 

Zamestnanie: 

 email: 

SOS číslo spoľahlivého kontaktu v prípade náhleho ochorenia dieťaťa alebo inej 

udalosti. 

Uviesť aj miesto: 

Rodina (úplná, neúplná, iná...): Počet detí v rodine: 

V rodine sa fajčí:          áno-nie Stravovanie:      bežné, vegetariánske, 

iné.... 

Meno a priezvisko starých rodičov: Tel. č.: 

  

  

Dieťa môžu preberať tieto osoby (príbuzní, známi, starí rodičia a deti staršie ako 10 

rokov): 

 

 

Niečo o dieťati 

Alergie: 

Vrodené alebo získané ochorenia, operácie: 

Často sa opakujúce akútne ochorenia: 

Záujmy, zručnosti, špeciálne schopnosti: 
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Reč dieťaťa: zajakavosť, maznanie, poruchy výslovnosti: 

Iné osobitosti:Ľavorukosť, zlozvyky, nechutenstvo, pomočovanie, strach, hanblivosť, 

plačlivosť, pomalosť, agresivita, iné.... 

 

Dochádzka do MŠ 

Školský rok Trieda 
Prijaté                                  

Odhlásené 
   

   

   

   

 

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa s účasťou dieťaťa na aktivitách, súťažiach, 

výletoch, .....uskutočňovaných MŠ podľa plánu práce školy: 

Školský rok Podpis Školský rok Podpis 

    

    

 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a jeho okolia: 
Vyhlasujem, že orgán štátneho dozoru, ani ošetrujúci lekár nenariadil dieťaťu (meno, 

priezvisko, adresa)...................................................................................................................... 

Ani jeho rodičom, alebo iným žijúcim v spoločnej domácnosti karanténne opatrenie, alebo 

lekársky dohľad a že v poslednom týždni neprišlo do styku s osobami, ktoré ochoreli na 

prenosnú chorobu: 

Školský rok Trieda Dátum Podpis 

    

    

    

    

 

Prehlásenie rodiča: Prehlasujem, že som bol oboznámený a súhlasím so Školským 

poriadkom, Školským vzdelávacím programom a špecifikami MŠ. 

Školský rok Trieda Dátum Podpis 
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Prehlásenie prevádzkovateľa: 
 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané 

technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. 

bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.  

 

Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania 

bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných 

osôb.  

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné 

údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou, a to aj po skončení pracovného 

pomeru v zmysle ust. § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov.  

 

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke 

www.osobnyudaj.sk/informovanie. 

 

 

V..................................dňa..............................Podpis riaditeľky....................................... 


