Mateřská škola Čehovice
Ž Á D O S T O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování
osobních údajů a v souladu čl. 6 (1) c) s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
ÚDAJE O ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH:
MATKA: ………………………………………..
Jméno a příjmení

OTEC: ………………………..……………………………..
Jméno a příjmení

tel./e-mail: …………………………….……….

tel./e-mail: ………………………………………………….

zaměstnavatel, adresa………………………………

.  zaměstnavatel, adresa …………………………………..

Trvalý pobyt, adresa...............................................................................,…………………………………………………

žádají o přijetí

dítěte

- ve šk. roce 2020/21

Jméno a příjmení dítěte..................................…………………………………………………………………
datum a místo nar. ................................................................. Trvalý pobyt, adresa: ……………………………
státní občanství: ………………………………………………….mateřský jazyk: …………………………………………
Zdravotní pojišťovna /kód ZP/…………………………………………….
do mateřské školy: Mateřská škola Čehovice, okres Prostějov, příspěvková organizace, Čehovice 93
(datum předpokládaného nástupu do MŠ) – od 1. 9. 2020, nebo jiné …………….. do zahájení povinné školní docházky.
celodenní docházka

polodenní docházka

( Zaškrtněte vyhovující variantu)

ÚDAJE O DÍTĚTI:
zvláštnosti a důležité informace .......................................................................................................................…
pravidelné očkování

ANO

NE

 ÚDAJE O SOUROZENCÍCH DÍTĚTE:
jméno a příjmení, vzdělává se v MŠ ANO NE

nar. ....................................................

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE (žadatelů) - Bereme na vědomí, že uvedení nepravdivých či zamlčených údajů, opakované nezaplacení úplaty za
vzdělávání nebo stravování ve stanoveném či dohodnutém termínu, neomluvená absence dítěte v MŠ delší než 2 týdny, opakované narušování
provozu MŠ závažným způsobem, můžou být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.
- zákonní zástupci berou na vědomí, že ředitel/ředitelka je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zák. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, MŠ Čehovice je podle zákona č. 561/2004 Sb.( školský
zákon) oprávněna shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní a citlivé údaje o dětech.
- ZZ poskytuji svůj souhlas ANO
NE
pro účely vedení povinné dokumentace školy, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a
psychologických vyšetření, mimoškolních akcí, výlet, úrazového pojištění žáků a také ke zveřejňování výtvarných prací a fotografií na
webových stránkách školy, internetu. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky svého dítěte a na zákonem stanovenou dobu, po
kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Prohlašujeme, že údaje uvedené v této žádosti a v souvislosti s ní jsou pravdivé a
nezkreslené, a že jsme žádné podstatné údaje nezamlčeli. Upozornění: dle § 34, odst. 3, zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon), bude
dítě přijato na zkušební dobu 3 měsíců
Datum podání žádosti: ……………………………………… Podpis ZZ: ………………………………………………………….
Č.J. …………………………………………………..............
 nepovinný

 pouze při kritériu zaměstnanost

………………………………………………………..
 kritérium sourozenec v MŠ

