Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790

ŽÁDOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
jméno a příjmení zák. zástupce (matky):.…………………………………………... … narozena: ……………………
adresa trvalého bydliště: ………………………………………………………………… telefon: ..…………………….
adresa pro doručování: ………………………………………………………………………………………………..........
jméno a příjmení zák. zástupce (otce):.……………………………………………......

narozen:…………….. ………

adresa trvalého bydliště: ………………………………………………………………… telefon: ..…………………….
adresa pro doručování: ...........................................................................................................................................
kontaktní e-mail rodiny: …………………………………………………………………………………………………….
datová schránka: ........................................................................................................................................................

O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
preferuji zařízení:

1) Josefa Lady 1790, FM

2) Sv. Čecha 170, FM

3) 8.pěšího pluku, FM

s datem nástupu: ……………………………………………………………………………………………………………..
jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………..

zdravotní pojišťovna: ………………………

datum narození dítěte: ………………………………………………..

rodné číslo dítěte: …………………………

bydliště: ………………………………………………… …………….

mateřský jazyk: český, …………………..

státní příslušnost: ČR, ……………………………………………….

národnost : ……………………………….

SOUROZENCI DÍTĚTE
Jméno …………………………………………..

rok narození……………………………………….

Jméno …………………………………………..

rok narození……………………………………….

Žádost o přijetí podávám současně i do jiné MŠ: ............................................................................................
Upřednostňuji MŠ: .............................................................................................................................................

Podle daných kritérií budou děti přijímány do volné kapacity Mateřské školy Sněženka, která bude
součtem volných míst na všech třech jejich zařízeních. O umístění přijatých dětí do jednotlivých zařízení
Mateřské školy Sněženka rozhodne ředitelka školy po dohodě s rodiči.
Pro rok povinného předškolního vzdělávání volím pro své dítě individuální vzdělávání dle § 34b
školského zákona.
ano

ne

Potvrzuji správnost zapsaných údajů o mém dítěti v souvislosti se zápisem do Mateřské školy
Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790 a dávám svůj souhlas Mateřské škole k tomu, aby
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.
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb.
Školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických
vyšetření, pořádání školních akcí školy, úrazové pojištění žáků, zveřejňování údajů a fotografií mého
dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související
s běžným chodem školy.
Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou
dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. V případě nepřijetí na dobu nezbytně
nutnou pro zpracování a uchování údajů týkajících se tohoto Správního řízení.
Potvrzuji, že jsme byli poučeni o kritériích přijetí o způsobu úhrady výdajů za pobyt dítěte v mateřské
škole a o tom, že úplata za předškolní vzdělávání je splatná i za měsíc, kdy dítě mateřskou školu
nenavštěvuje s výjimkou letních prázdnin.

ve Frýdku-Místku

podpisy zákonných zástupců

dne : …………………..

…………….. …………………………………
…………………………………………………

Vyplní mateřská škola:

PŘIJETÍ ŽÁDOSTI V MŠ
Žádost přijata pod číslem jednacím: ………………….

dne:

……………………...

Podpis odpovědného pracovníka: ………………………………………………………….

