Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

číslo jednací :

Mateřská škola Panenský Týnec, 439 05 Panenský Týnec 63
Žádáme, aby náš syn/dcera byl/a přijat/a do Mateřské školy Panenský Týnec podle školského zákona č. 561/2004 Sb.,
ode dne ……………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení dítěte ……………………………………………. Datum narození ……………………
Trvalé bydliště ………………………………………………………………………………………………..
Státní občaství………………………..
Žadatelé – zákonní zástupci
Otec dítěte :
Jméno a příjmení, titul……………………………………….Datum narození ………………………………
Trvalé bydliště ……………………………………………………..…………………………………………
Telefon ……………………………………………………… E-mail………………………………………..
Matka dítěte :
Jméno a příjmení, titul………………………………………..Datum narození ………………………………
Trvalé bydliště ……………………………………………………...………………………………………….
Telefon………………………………………………………..E-mail…………………………………………
Adresa pro doručení pošty ………………………………………………………………………………….

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijímacím řízením do mateřské školy bude
vyřizovat zákonný zástupce :
Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………………….
Souhlasíme s tím, aby osobní informace, týkající se našeho dítěte, byly využity pro potřeby mateřské školy.
Prohlašujeme, že jsme podali žádost o přijetí dítěte pouze do této mateřské školy.
V ………………………..dne………………………….

………………………………………….
Podpis zákonných zástupců

Totožnost žadatelů byly ověřena podle OP č…………………………………………………………………
Totožnost dítěte byla ověřena podle rodného listu……………………………………………………………

Souhlas k evidování osobních a osobních citlivých údajů
Dáváme svůj souhlas jmenované mateřské škole k tomu, aby evidovala osobní a citlivé údaje, včetně rodného
čísla našeho dítěte, 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. Svůj souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických
a jiných vyšetření, pro mimoškolní akce školy, úrazové pojištění dětí a pro jiné 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 archivuje.
Souhlas poskytujeme pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů, nesmí tyto osobní a
citlivé údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.
Souhlasíme s uvedením jména a příjmení našeho dítěte na zveřejněném seznamu přijatých dětí.
Rozhodnutí o přijetí x nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce – žadatel ve
správním řízení do třiceti dnů ode dne odevzdání žádosti.
Seznámili jsme se kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou správné.

Datum podání žádosti …………………………………………..

Podpisy rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců ……………………………………………………

