ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE - ŠKOLIČKA

MONTESSORI MATEŘSKÁ
ŠKOLA
MUFÍK DĚTEM z.s.
Špitálská 284/1, 390 01 Tábor, IČ: 05063094

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ŠKOLIČKY PRO DĚTI OD 1 DO 3 LET
provozované na základě § 7 odst. 6 Zák. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

1. zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………..……..............................................
Místo trvalého pobytu:…………………………………………………………………………..
Telefon ……………….. ……

E-mail …………………………

Adresa pro doručování, pokud se liší od adresy trvalého pobytu, včetně PSČ ……………….
…………………………………………………………………………………………………...
2. zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………..…….........................................
Místo trvalého pobytu:………………………………………………………………………...
Telefon ………………………
I.

E-mail …………………………..

Žádost o přijetí do školičky pro děti od 1 do 3 let
Žádám o přijetí dítěte do školičky pro děti od 1 do 3 let
s nástupem od: ………………………………………………
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………… Narozeno: ……………………..
Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………….
Přihlašuji dítě k: a) polodenní docházce

II.

b) celodenní docházce

(nehodící se škrtněte)

Pověření k vyzvedávání dítěte ze školičky jinou osobou (v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, který upravuje rodičovskou zodpovědnost a v návaznosti na ustan. § 5, odst. 1)
vyhlášky č. 14/2015 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění).

 Jméno pověřené osoby: ……………………………................. Narozen: ………………………….
Bytem: ……………………………………………………………………….………...Tel.: …………………………..
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 Jméno pověřené osoby: ……………………………................. Narozen: ………………………….
Bytem: ……………………………………………………………………….………...Tel.: …………………………..
III.

Souhlas s uveřejňováním fotografií
Jako zákonný zástupce výše jmenovaného dítěte souhlasím se zveřejňováním fotografií
z akcí školy (webové stránky, kronika, matrika, fotogalerie, tiskoviny a další fotodokumentace školy).
Nakládání s nimi bude podléhat zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Tento souhlas platí na dobu neurčitou, a to i pro případ, že dítě již školu nenavštěvuje.

Podpis zákonného zástupce: …………………………………..
___________________________________________________________________________
1. Škola zpracovává osobní údaje dítěte v rozsahu § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, za účelem vedení školní matriky školy. Při vedení školní dokumentace
postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.
2. Podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do
mateřské školy ve zkušební době 3 měsíce od přijetí do mateřské školy, pokud ukončení doporučí
lékař nebo školské poradenské zařízení.

Zákonní zástupci prohlašují, že jimi uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Současně berou
na vědomí skutečnost, že uvedením nepravdivých údajů se vystavují riziku postihu pro
přestupek podle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.

V………………………………….., dne ………………

…………………………………………………………
Podpisy rodičů (zákonných zástupců)

Vyplněnou žádost spolu s rodným listem dítěte, průkazem zdravotního pojištění dítěte
a svým občanským průkazem můžete přinést osobně do školy i v průběhu roku. Bližší
informace získáte přímo ve škole nebo na e-mailové adrese mufikdetem@seznam.cz.
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