ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
od školního roku 2022/2023

Mateřská škola Petroupim, Petroupim 49, 256 01 Benešov
mspetroupim@seznam.cz
Spisová značka zadaná MŠ Petroupim:
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:

ŽOP/2022
Rodné číslo:

Místo narození:

Trvalé bydliště:

Zdravotní pojišťovna:
PSČ:

ÚDAJE O DÍTĚTI
(zvláštnosti a důležité informace):

Na celodenní – polodenní (svou volbu zaškrtněte)

Žádost doručena do MŠ Petroupim dne:

U dítěte se zdravotním postižením žadatel o přijetí do MŠ předloží ještě vyjádření školského poradenského zařízení.

ÚDAJE O MATCE (zákonném zástupci) DÍTĚTE
Jméno a příjmení (titul):

datum narození:
(pro účely správního řízení)

Trvalé bydliště:

PSČ:
Telefon domů:

Telefon mobil:

E-mail:

ÚDAJE O OTCI (zákonném zástupci) DÍTĚTE
Jméno a příjmení (titul):

datum narození:
(pro účely správního řízení)

Trvalé bydliště:

PSČ:
Telefon domů:

Telefon mobil:

E-mail:

Rodiči po vzájemné dohodě PREFEROVANÝ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PRO KOMUNIKACI
otec

–

matka

–

příp. jiný zákonný zástupce:

datum narození tohoto zákonného zástupce:

(nehodící se škrtněte, platné zakroužkujte)
(pro účely správního řízení)

DATOVÁ SCHRÁNKA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ (pokud ji vlastní)

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ (zákonných zástupců)
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Jsme si vědomi, že uvedením nepravdivých údajů, které ovlivní přijetí dítěte do mateřské školy, můžeme způsobit
dodatečnou změnu v rozhodnutí o přijetí s ohledem na stanovená kritéria.
Umožníme našemu dítěti účast na programu mateřské školy pořádaném v rámci řádného denního programu třídy MŠ.
V případě soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče konkrétní osoby je příslušný zákonný zástupce povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit vedení
školy a doložit příslušným soudním rozhodnutím. Kopie tohoto rozhodnutí je přílohou této žádosti (rodič u zápisu předkládá originál soudního
rozhodnutí).
Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679 /2016 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů), a také v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Více se o zpracování
osobních údajů a o Vašich právech dozvíte na webových stránkách MŠ Petroupim v sekci Ochrana osobních údajů, v dokumentu s názvem Zásady
ochrany osobních údajů: http://www.mspetroupim.cz/?page_id=4492

V:………………………………..
Dne:…………………………….
Podpis obou rodičů (zákonných zástupců):

…………………………………………….
…………………………………………….

