Základní škola a mateřská škola Nový Jáchymov
Na Sídlišti 157, 267 03 Nový Jáchymov
IČO: 75033887 tel. 311 697 382, e-mail: zsmsreditel@centrum.cz

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka mateřské školy:

Mgr. Hana Marková

Číslo jednací,

Datum přijetí
žádosti:

Registrační číslo:
Jméno a příjmení žadatele:
Datum narození:
Bydliště:
Adresa pro doručování
písemností:
Telefon:
E-mail:

Žádám o přijetí mého dítěte
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Rodné číslo:
Bydliště:
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nový Jáchymov,
pro školní rok ……………………. až do zahájení povinné školní docházky
s nástupem od:
Pro dohodnutí podmínek pobytu dítěte v MŠ vyplňte tuto přílohu žádosti o přijetí dítěte do MŠ.
Požadovaná docházka dítěte do MŠ: celodenní od…………….do………………
polodenní od…………….do………………

Základní škola a mateřská škola Nový Jáchymov
Na Sídlišti 157, 267 03 Nový Jáchymov
IČO: 75033887 tel. 311 697 382, e-mail: zsmsreditel@centrum.cz

Prohlášení zákonných zástupců
Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje
mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 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 v případě nutného lékařského vyšetření,
pořádání mimoškolních akcí školy, úrazové pojištění dětí, zveřejňování údajů, fotografií a videonahrávek mého
dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související
s běžným chodem školy. Souhlasím se zasíláním výtvarných prací dítěte do VV soutěží, na výstavy a do místních
periodik. Souhlas poskytuji na celé období docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou
dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Byl(a) jsem poučen(a) o právech podle
zákona č. 101/2000 Sb. Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence
sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti
psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb.

Podpis žadatele:………………………………………………………………………………..
Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení
bude vyřizovat zákonný zástupce – žadatel, viz výše.

Podpis matky:…………………………………….. Podpis otce:…………………………………………
V Novém Jáchymově dne:…………………………………

