Mateřská škola Rohatsko, Rohatsko 15, 294 04 Dolní Bousov

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

č.j.:

Žádám o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Rohatsko.

Dítě:
Jméno a příjmení dítěte : ____________________________
Datum narození:

________________________

Místo trvalého pobytu:

_____________________________

Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení otce: _______________________________ Jméno a příjmení matky: ______________________________
Datum narození:

_____________________

Datum narození:

________________

Místo trvalého pobytu: ___________________________

Místo trvalého pobytu: ______________________________

Číslo telefonu (nepovinný údaj):

Číslo telefonu (nepovinný údaj):

Vyjádření lékaře:
1. Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním
ANO X NE
(hodící se zakroužkujte)
nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trv. kontraindikaci
ANO X NE
2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:
a) zdravotní
b) tělesné
c) smyslové
d) jiné
3. Jiné závažné sdělení o dítěti:

V _____________________, dne: ___________

______________________________________
Razítko a podpis lékaře

Prohlášení a další informace:
Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby 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 a ve smyslu Evropského nařízení ke
GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy dle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění a pro
vedení nezbytné zdravotní dokumentace. Byl jsem poučen/a o právech podle zákona č.101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR.
Dítě je k předškolnímu vzdělávání přijímáno dle stanovených kritérií školy, zákonní zástupci mají možnost nahlédnout do spisu svého dítěte
v souladu s § 36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. Tato žádost slouží rovněž jako přihláška dítěte ke
školnímu stravování. Svým podpisem potvrzuji, že veškeré údaje jsem uvedl pravdivě a beru na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých
údajů lze dodatečně změnit rozhodnutí o přijetí dítěte.
Adresa pro doručování písemností
(pokud není shodná s místem trvalého pobytu):

______________________________________
Podpis žadatele

Žádost přijata:

