Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace

Žádám o přijetí mého dítěte: _______________________________________________,
datum narození _______________, k předškolnímu vzdělávání k datu ______________.
Trvalý pobyt:

_____________________________________________________

Doručovací adresa (pokud je odlišná od trvalého pobytu):
_______________________________________________________________________
Další kontaktní údaje na zákonné zástupce:
Jméno a příjmení matky, telefon a kontaktní email
________________________________________________________________________
Jméno a příjmení otce, telefon a kontaktní email
________________________________________________________________________
Zavazuji se, že neprodleně oznámím mateřské škole výskyt přenosné choroby v rodině nebo nejbližším
okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž dítě přišlo do styku.
Beru na vědomí, že v případě onemocnění dítěte během pobytu v mateřské škole je povinností rodičů si
ho co nejdříve po telefonickém upozornění vyzvednout z mateřské školy a tím zabránit dalšímu šíření,
zejména infekčních nemocí v dětském kolektivu. Souhlasím s tím, že do mateřské školy se přijímají pouze
děti zdravé a mateřská škola může v případě potřeby požadovat lékařské potvrzení (viz Školní řád
mateřské školy).
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, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření.
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.

V den zápisu jsem byl seznámen s „Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“.
Prohlašuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte.
Podpis zákonného zástupce:

