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§-ffi&*
dost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Podle ustanovení § 34 zákona č.5ffiDa04 Sb. o předškolním, ákladním, střednim, vyŠŠÍm

odbomém ajiném vzÁélávini (školský zákon)

žádám o přijetí mého dítěte k celodenní docházce v Mateřské Škole Třebotov

jméno a přijmení záLonného zástupce - žadatele:,.........,,..,.,,......

adresa:

Jtiiéňó á příjlťéňí ďíťěte:

Dafum a místo narozeni: rodné číslo.

Trvalý pobyt:

Důležité informace o dítětí (alergie):

úpa;r o RoDINĚ nírĚrn:

Máťkiij

Jméno a příjmení: ,.......datum narození:

Trvalý pobyt:

Telefonní kontakt: ..... e-mail: .....-

Adresa pro doručování pošty:



Otecl

Jméno a příjmení: .,. .,..dafum narození:

Trvalý pobyt:

Teleťonní korrtakt: ,... e-mail:

Adresa pro doručování pošty:

sourozenci:

Jméno a pfijmení:
Třebotov

datum nar.: navštěvuje MŠ nebo ZŠ

ano / ne

potvrzení lék*ře
k žádosti o přijetí díúěte k předškolnímu vzdélávání

Jménodítěte:... .........nar,:..
Dítě jc zdravé, můfu být přijato do mateřskó školy

1o ieříd*ěoěkoví*o
(V sorrladu s ustanoverúm § 50 ákona ě. 25812000 Sb,, o ocbraně veřejného zdrar,,l, ve anál.i pozdělších předpisů.)

2. vyžaduje speciální péči v oblasti
zdravotní
tělesné
smyslové
jiné (iaké)
jiníávažná sdělení o dítěti:

3. Alergie:
4. Bere pravidelně léky:
5. Možnost účasti na akcích školy:

ílldš6ďi, šatřďVáňi p"ób'ýt ť §ótíré j§šk}iňl, št(otá ť řífóďě

datum podpis a razítko lékaře



U ditěte se zdravotním postižením žadatet o přijetí do MŠ předloží ještě vyjádření školskóho poradenského
zafizení.

PRoHLÁŠEni noprčŮ
Souhlas se zpíacování osobních údajů.
V souladu s nařízením Ewopského parlameíúu a Rady (EU) č. 20161679 o ochraně fpic§ich
o§ob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů Q.Iařízení
GDPR), uděluji škole souhlí§ se zpracováním osobnich údajů mých a dále mého dítěte, a to
ohledně všech osobních údajů (i údajů zvláštni kategorie - citlivé osobní údaje) nezbytných pro
tn í J"i {t ;
ucely prUlmacmo flzenl.
Beru na vědomí, že pro posouzení této ádosti je nezbytné qýše uvedené osobni údaje
zpracovávat dle přislušných právních předpisů. Beru na vědomí, že zpracování výše uvedených
osobních údajů je prováděno školou, avšak příjemci či zpracovateli výše uvedených osobnich
údajů mohou bý"t i další osoby či subjekty, ato zejména orgány veřejné moci dle pňslušných

BfláÝnídh přě,ďpišfi. Bý/á jšefň poučěířá o šiÝčti p,fáÝečti, žěJ"ťŤiériá i"ýúžít ši/élio přáÝá íŤá

přisfup, opravu, výmaz osobních údajů, včetně možrosti podat žádost o omezení zpracování
osobních údajů, vznést námitku proti zpracování či podat stížnost na zpracování osobních
údajů.
Veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Jsme si vědomi, že uvedením nepravdivých údajů, které
ovtrivni přijetí dítěte do n*atgřské školy; rnůřerrre zp.&sobit dodatďsno§ zrrrěrru při rortro&vá,ni
o přijeti s ohledem na stanovená kritéria.

Podpis žadatele (ák. ástupce)


