ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
žádost číslo:

datum předání žádosti škole:
registrační číslo

Rodiče dítěte, popřípadě jiní zákonní zástupci
Jméno, příjmení

Adresa trvalého pobytu:

korespondenční adresa (pokud je odlišná od
trvalého bydliště)

žádají o přijetí dítěte
jméno a příjmení:
datum narození:
adresa trvalého pobytu:

PSČ:

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
Základní školy a mateřské školy Milotice, okres Hodonín
ve školním roce 2018/2019
Datum nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání:
Upozornění: Úplata za předškolní vzdělávání se hradí od 1.9.2018 bez ohledu na den
nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Pro dohodnutí podmínek pobytu dítěte v MŠ vyplňte tuto přílohu žádosti o přijetí dítěte
do MŠ.
Požadovaná délka docházky dítěte
po celý měsíc2
nejvýše 5 dní v měsíci2
do MŠ:
Délka pobytu dítěte v jednotlivých dnech v týdnu:
Den
od
do
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Jiný požadavek rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců dítěte na pobyt dítěte v MŠ:

2

nehodící se škrtne

Dáváme svůj souhlas, Základní škole a mateřské škole Milotice, okres Hodonín k tomu, aby
evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla našeho dítěte ve smyslu
všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění. Svůj souhlas
poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických
a jiných vyšetření, pro mimoškolní akce školy ( školní výlety), úrazové pojištění dětí 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 ve škole archivuje.
Souhlas poskytujeme pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů, nesmí
tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.
Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti přijetí dítěte do mateřské školy bude vyřizovat
zákonný zástupce:

( jméno, příjmení)

V Miloticích dne:
Podpisy rodičů/ zákonných zástupců:
………………………………

……………………………….

Tuto žádost do mateřské školy Základní školy a mateřské školy Milotice, okres Hodonín odevzdejte
nejpozději do 15.5.2018.

Potvrzení lékaře
Dítě ……………………………………………………. může být přijato do mateřské školy. Podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci - dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

V ………………………….. dne ………………………

……………………………………………..
razítko a podpis lékaře

