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Od: reditelka [ms_kralovice_red@volny.cz]
Odesláno: 15. října 2014 14:34
Komu: ms_kralovice@volny.cz
Předmět: Žádost o přijetí do MŠ

Mateřská škola Kralovice, Mírová 605, 331 41 Kralovice

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od ...........

Žadatel:

……………………………………………………………………………
(jméno a příjmenní zákonného zástupce)

Adresa:

……………………………………………………………………………..

Telefon/mobil:

……………………………………………………………………………..

Žádám o přijetí své dcery/svého syna do Mateřské školy Kralovice
……………………………………………………………………………..
(jméno a příjmení dítěte)
……………………………………………………………………………..
(datum narození)
……………………………………………………………………………..
(adresa)
Požadovaná délka docházky dítěte do MŠ - celý den

V Kralovicích dne ………………..

...….……………………….......
podpis zákonného zástupce
Dávám svůj souhlas MŠ Kralovice, k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní
údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla našeho dítěte ve smyslu všech ustanovení
zákona 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
133/2000Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel ve znění pozdějších předpisů..
Svůj souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č.
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561/2004Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů, vedení nezbytné zdravotní
dokumentace a psychologických vyšetření, mimoškolních akcích školy a pro jiné účely související s
běžným chodem školy.
Souhlas poskytuji na celé období předškolní docházky dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace archivuje.
Souhlas poskytujeme pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů, nesmí
tyto osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.
Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti přijetí dítěte do MŠ bude vyřizovat
Zákonný zástupce : …………………………………………………………….
Na adresu uvedeného zákonného zástupce bude školou posláno rozhodnutí o
přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ

V Kralovicích dne ………………
Podpis rodiče zákonného zástupce
………………………………….

Vyplní ředitelka MŠ po odevzdání žádosti rodiči/zákonnými zástupci
Dítě je PŘIJATO / NEPŘIJATO k docházce do MŠ Kralovice
V Kralovicích dne …………..

Vydáno rozhodnutí číslo ………………..

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č.500/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů, je možné seznámit
se s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti přijetí Vašeho dítěte do MŠ
Kralovice u ředitelky MŠ v Kralovicích.
Hana Tobrmanová, ředitelka MŠ Kralovice
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