ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
do Mateřské školy Telnice, Telnice 83, 403 38 Telnice,
příspěvková organizace
Číslo jednací (vyplní MŠ):

Spisová značka (vyplní MŠ):

Jméno a příjmení žadatele:
Telefon, e-mail:
Trvalý pobyt:
Korespondenční adresa:
Žádá o přijetí dítěte:
Jméno a příjmení:
Narozené dne:
S trvalým pobytem:
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Telnice, Telnice 83, 403 38 Telnice
Datum přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

od:

Pro stanovení podmínek pobytu dítěte v MŠ dle ustanovení §1a, odst.5 vyhlášky č.14/2005 Sb.,o
předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, uvádím k žádosti následující doplňující
údaje:
1. Zvláštní upozornění pro MŠ (např. svěření do péče, svěření dítěte do pěstounské péče,
ustanovení poručníka, apod.)

2. Zákonní zástupci dítěte:
Jméno a příjmení matky:

Jméno a příjmení otce:

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že v záležitostech spojených s přijímacím řízením bude dítě
zastupovat:
matka:

otec:

3. Vyjádření dětského lékaře
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení povinnosti řádného
očkování zákonný zástupce:
a) prohlásí, že je dítě řádně očkované
Prohlašuji, že ………………………………………………… nar. ……………………………., se
podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
b) doloží kopii očkovacího průkazu.

podpis zákonného zástupce:

4. Přílohou k této žádosti je prostá kopie rodného listu dítěte. (Není nutné ji úředně ověřovat.)
Zákonní zástupci dítěte byli ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, seznámeni s podklady pro vydání rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ a to:
- s podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
- s kritérii pro přijímání dětí do mateřské školy
- s termínem odevzdání vyplněné přihlášky (02.05. – 16.05.2020)

ano - ne
ano - ne
ano - ne

Mateřská škola Telnice, příspěvková organizace, Telnice 83, 403 38 Telnice, dále jen „škola“ jako správce osobních
údajů zpracovává údaje za účelem případ vedení dokumentace školy a to v souladu s ustanovením § 28 zákona č.
561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů
obracet emailem na adrese mstelnice-ul@seznam.cz nebo poštou na adrese Mateřská škola Telnice, Telnice 83,
403 38 Telnice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem
uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést
námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů
zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

V

dne:

podpisy zákonných zástupců:

