registrační číslo
číslo jednací

MŠ/

/2017

datum přijetí žádosti

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ
Rodiče dítěte, popřípadě jiní zákonní zástupci žádají o přijetí dítěte
ÚDAJE O DÍTĚTI:
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………………………..
Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………….
Datum narození: ………………………………… Rodné číslo:…………………………………………….
Státní občanství:………………………… Mateřský(é) jazyk(y):……………………………………..
Místo narození: ………………………… Zdravotní pojišťovna:………………………………………
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nad Parkem,
Nad Parkem 1181, 156 00 Praha – Zbraslav ve školním roce 2017/2018
k celodenní docházce: ano – ne *
* nehodící údaj škrtněte

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE:
Jméno a příjmení matky…………………….......................................................
Datum narození: ………………………………………………………………………..…………………………
Adresa trvalého pobytu:……………………………………………………………………………………….
Telefon (mobilní telefon): …………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení otce……………………........................................................
Datum narození:…………………………………………………………………………………………………..
Adresa trvalého pobytu:……………………………………………………………………………………..
Telefon (mobilní telefon):……………………………………………………………………………………

Žádost podáváme i v jiné MŠ (jaké):…………………………………………………………..
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Prohlášení zákonných zástupců (rodičů)
Žadatel vyjadřuje výslovný souhlas s tím, aby MŠ Nad Parkem, Nad Parkem 1181,
Praha – Zbraslav, 156 00 shromažďovala a zpracovávala osobní a citlivé údaje dítěte,
včetně rodného čísla ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných čísel, ve znění pozdějších předpisů, pro účely vedení povinné
dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických a jiných
vyšetření, pro mimoškolní akce školy, úrazové pojištění dětí a pro další účely související s
běžným chodem školy.
Souhlas poskytujeme na celé období předškolní docházky dítěte na této škole a na
zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje.
Souhlas poskytujeme pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů,
nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.
Zákonní zástupci prohlašují, že veškeré uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, a že
uvedením neúplných či nepravdivých údajů má ředitel právo přihlášku zamítnout,
případně může ředitel na základě zjištěných nepravdivých údajů ukončit docházku dítěte
do jednoho měsíce, kdy se zjistí uvedení nepravdivých údajů.
Žadatel svým podpisem potvrzuje, že byl poučen o tom, že touto žádostí je ve smyslu
§44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zahájeno správní
řízení ve výše uvedené věci. Žadatel bere na vědomí možnost nahlédnutí do spisu dle §
38 zákona 500/2004 Sb. Správní řád v platném znění.

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti, spojené s přijetím do mateřské školy bude
vyřizovat zákonný zástupce:
jméno:
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………….

V Praze dne:
Podpis zákonného zástupce:

.……………………………………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………………………………………………………

ŽÁDOST VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM
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