
číslo jednací:

registrační číslo:

Matka: Otec:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Doručovací adresa:

Telefon:

*Narozen-a:

*Zaměstnání, adresa:

*Kontakt do zaměst.:

*E-mail:

Jména a data narození sourozenců:

Jméno a příjmení dítěte:

Adresa trvalého bydliště dítěte:

Rodné čílso dítěte:

Zdravotní pojišťovna dítěte:

Datum nástupu do MŠ:

Datum narození dítěte:

Mateřská škola, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace
IČO: 706 98 449, tel.: 474 335 268, e-mail: 6.skolka@seznam.cz, www.msbarvickakadan.cz

ŽÁDOST
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

žádají o přijetí svého nezletiletého dítěte k celodennímu předškolnímu vzdělávání 

do Mateřské školy, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Rodiče dítěte, zákonní zástupci dítěte

* dle uvážení zákonných zástupců- tuto informaci škola použije v nutném případě (nemoc či úraz dítěte apod.) 

  a při nedosažitelnosti osobního telefonního čísla

Místo narození dítěte:

Státní občanství dítěte:



Vyjádření rodičů o zdravotním stavu dítěte:

Ke své žádosti přikládám:

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že náležitosti dítěte bude vyřizovat zákonný zástupce:

/

V Kadani dne:

 

Potvrzujeme správnost všech údajů:

/

V Kadani dne:

podpisy zákonných zástupců

Žádost o přijetí dítěte do MŠ přijata dne:

Evidenční list/doklad - vyjádření lékaře - prokazující, že dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy,

podrobilo se stanoveným očkováním, popř. doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování

podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

(o povinném očkování).

Podpisy zákonných zástupců

s dopomocí Bereme na vědomí a tímto se zavazujeme, že při přijetí dítěte do mateřské školy jsme povinni seznámit se se

školním řádem mateřské školy a dodržovat ho. Neznalost nezbavuje zákonného zástupce dítěte odpovědnosti za porušování

ustanovení tohoto řádu. Seznámili jsme se s kritérii dané MŠ pro přijetí dítěte ve školním roce 2023/2024.

   Zavazujeme se k úhradě úplaty za vzdělávání a stravné ve stanoveném termínu.

Pouze přítomné děti mají právo denně odebrat přesnídávku, oběd a svačinu. Přihlašování a odhalšování dětí z MŠ je třeba

do 8,00hod. danného dne. Je-li dítě v mateřské škole, stravuje se vždy.

   Na základě této žádosti přihlašuji dítě k celodennní docházce do MŠ.

V případě změny (např. zdravotní stav dítěte, ...), požádám ředitelství MŠ o změnu rozsahu docházky dítěte do MŠ.

Souhlasíme, aby fotodokumentace, audio, video nahrávky z akcí tříd a a akcí MŠ mohla být použita pro potřeby MŠ po dobu

docházky i po ní (v tisku, kronice, na intrenetu, při odborných přednáškách, ...).

   Souhlasíme s účastí studentů středních a vysokých škol při vzdělávacím procesu.

Jako zákonní zástupci výše uvedeného dítěte dáváme souhlas Mateřské škole, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, aby

zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení

zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných

číslech v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb.

školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, mimoškolní akce školy

jako školní výlety, školy v přírodě, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely související s běžným chodem školy dle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato

dokumentace na škole povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí

tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000

Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů.

   

Je zdrávo a způsobilé k nástupu do MŠ.


