ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PRÁZDNINOVÉ DOCHÁZCE
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vyplní rodiče dítěte, popřípadě zákonní zástupci:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………..
Datum narození: ..…………………………… Rodné číslo: …......…………………………………..
Adresa trvalého pobytu: .……………………………………………………………………………...
Telefon domů nebo jiný kontaktní telefon: …………………………………………………………...
Tel. otec do zaměstnání: ……………………… Tel. matka do zaměstnání: …………………………

Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti (specifikace – zdravotní, tělesné, smyslové, jiné):
…………………………………………………………………………………………………………
Alergie (lepek, bodnutí hmyzem, ovoce, mléko apod.): ……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Jiná závažná sdělení o dítěti: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Vyzvedávání dítěte – dohoda o zastupování:
Níže podepsaní rodiče (zákonní zástupci) nezletilého dítěte, které bude navštěvovat
Mateřskou školu Bruntál, Smetanova 21, oznamují, že výše jmenované dítě bude vyzvedávat
z mateřské školy:
jméno a příjmení

rodinný poměr
(otec, matka, babička apod.)

číslo OP

………………………………….

………………………………….

…………………………

………………………………….

………………………………….

…………………………

………………………………….

………………………………….

…………………………

Níže podepsaní rodiče (zákonní zástupci) prohlašují, že z jejich hlediska považují tyto osoby za
způsobilé k tomu, aby je při vyzvedávání jejich dítěte zastupovali. Rodiče tímto berou na vědomí,
že předáním dítěte pracovníky mateřské školy výše uvedenému zástupci, berou na sebe
odpovědnost za další ochranu a bezpečnost dítěte. Vyzvedávání dítěte sourozencem je možné
pouze po dohodě a na základě písemné žádosti rodičů.

U rozvedených rodičů je dítě svěřeno do péče: ……………………………………………………….
Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době: …………………………………………………...

Závazně přihlašuji své dítě k prázdninové docházce do
MATEŘSKÉ ŠKOLY BRUNTÁL, SMETANOVA 21
na období od …………………………………….

do ……………………………………….

Upozornění: v případě včasně omluvené nepřítomnosti dítěte v MŠ z důvodu nemoci
bude nevyčerpané stravné vráceno. Školné se nevrací.
Povolení ke zpracování a evidenci osobních údajů
Dávám svůj souhlas, aby Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21 v rámci přijímacího řízení 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 vedené povinné
dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění a dále pro vedení
nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření. Byl/a jsem poučen/a o právech podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že zmocnění k doručování písemností týkajících se práv a
právem chráněných zájmů dítěte po dobu jeho předškolního vzdělávání v mateřské škole

má

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….
(uveďte jméno, příjmení a korespondenční adresu jednoho ze zákonných zástupců dítěte).
V ……………………………….

dne …………….

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
Podpisy obou rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců:

…………………………………………….

………………………………………….

Příloha k žádosti – kopie evidenčního listu dítěte kmenové MŠ

