Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice

PŘIHLÁŠKA/ŽÁDOST o přijetí do mateřské školy
Školní rok od 2019 /2020

s nástupem od: 1. 9. 2019

Registrační číslo:
DÍTĚ: Jméno
Datum a místo narození
Zdravotní pojišťovna:
Trvalé bydliště:
Kontaktní adresa/pokud se liší:
Mateřský jazyk

k celodenní docházce i stravování

Příjmení

Státní občanství

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE, KTERÝ BUDE VYŘIZOVAT ZÁLEŽITOSTI SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ:
Jméno, příjmení, dat. narození:
Telefon
Trvalé bydliště:
Kontaktní adresa (pokud se liší):
Emailová adresa:
OP:
Datová schránka:
DALŠÍ KONTAKTNÍ OSOBA - ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
Telefon
Jméno, příjmení, dat. narození:
Trvalé bydliště:
Kontaktní adresa(pokud se liší):
Emailova adresa:
OP:
Datová schránka:
Emailová adresa a datová schránka je nepovinný údaj.
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 podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, a pro vedení nezbytné
dokumentace, za účelem ochrany zdraví dítěte a rychlé a efektivní komunikace.
Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR.
Byl jsem poučen o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb.,
o správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet do spisu s možností vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí (par 36, odst.3). Ředitelka školy rozhodne o přijetí dítěte do 30 dnů.
Totožnost žadatele zde ověřena podle OP.

Totožnost dítěte zde ověřena podle rodného listu.

Dále předloženo:
1) Potvrzení o trvalém pobytu, cizinci možno předložit povolení k pobytu na území ČR
2) Případně rozhodnutí o odložení povinné školní docházky
3) Doklad o očkování (nevztahuje se na děti v posledním roce předškol. vzděl. před nástupem do ZŠ)

V ………………………………dne……………......
Žádost přijala a totožnost ověřila …………………....................... Podpis zákonného zástupce…………………………………

