MATEŘSKÁ ŠKOLA, CHRUDIM 2, NA VALECH 693
telefon: 469 622 090, e-mail: msvaly@seznam.cz

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Žádám o přijetí *mého syna – *mé dcery k předškolnímu vzdělávání do:
Mateřské školy, Chrudim 2, Na Valech 693
od: …………………………….,
na pracoviště: *Na Valech
k docházce: *každodenní celodenní

Sladkovského
každodenní polodenní

jiný způsob docházky

Jméno dítěte………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum narození………………………………………………………………………………………………………………………………..
Místo trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………………………………………
Žadatelé – zákonný zástupce dítěte, popř. osoba, která je oprávněná účastníka řízení (dítě)
v přijímacím řízení zastupovat:
Jméno a příjmení………………………………………………………………………………………………………………………………
Místo trvalého pobytu………………………………………………………………………………….........................................

Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s místem trvalého pobytu):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kontaktní telefon:…………………………………………………………………………………..
Kontaktní e-mail:…………………………………………………………………………………….
ID datové schránky (pokud je zřízena)…………………………………………………….
Sourozenec v MŠ::……………………………………………………………………………………
Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:
- Rodný list dítěte
- Průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě
(pěstounská péče)
- Vyjádření dětského lékaře (nevyplňuje se u dětí, pro které je předškolní vzdělávání
povinné)
*nehodící se škrtněte

Důležité informace o ochraně osobních údajů:
Mateřská škola, Chrudim 2, Na Valech 693 informuje o tom, že bude v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679
– GDPR evidovat osobní údaje a osobní citlivé údaje vašeho dítěte pro účely vedení povinné
dokumentace školy podle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vedení nezbytné
zdravotní dokumentace a psychologických a jiných vyšetření.
Osobní údaje se evidují po celé období předškolní docházky dítěte na této škole a na zákonem
stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje. Škola nesmí tyto osobní a
citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Byli jsme seznámeni s kritérii pro přijetí dítěte do MŠ a poučeni dle § 36 odst. 3 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, o možnosti vyjádřit se k podkladům před
vydáním rozhodnutí.

V Chrudimi dne………………………

Potvrzení převzetí žádosti: ……………………..
dne

………………………………………
podpis zákonného zástupce dítěte

……………………………….
podpis

Totožnost žadatelů byla ověřena podle OP

Totožnost dítěte byla ověřena podle rodného listu

Ověřila dne:………………………………………………………………………………………………………………………………………

MATEŘSKÁ ŠKOLA, CHRUDIM 2, NA VALECH 693
telefon: 469 622 090, e-mail: msvaly@seznam.cz

Příloha k žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Vyjádření dětského lékaře:
1/ Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy:
2/ Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti: zdravotní
tělesné
smyslové
jiné
Jiná závažná sdělení o dítěti:
3/ Alergie:
4/ Dítě je řádně očkováno:

Dne:

Razítko a podpis pediatra:

