Mateřská škola K Vodárně Vlašim, příspěvková organizace
K Vodárně 1047, 258 01 Vlašim
tel.: 317 842 464, IČ: 709 96 946

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ K Vodárně 1047
od školního roku 2022/2023
Jméno a příjmení dítěte:...................................................
Datum narození:.......................................
Trvalé bydliště:..........................................
Národnost:.................

Státní občanství:……………

Dítě pojištěno u zdravotní pojišťovny:......................

Jméno a příjmení matky:..................................

Tel.:……………………

Trvalé bydliště:................................................

Státní občanství:……….

Jméno a příjmení otce:.....................................

Tel.:……………………

Trvalé bydliště:................................................

Státní občanství:……….

e-mail zákonného zástupce:……………………………………….

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijímacím řízením a v případě
přijetí dítěte do mateřské školy, a to evidenční list a další dokumenty bude vyřizovat zákonný
zástupce:
MATKA x OTEC (nevyhovující škrtněte)

Dáváme svůj souhlas MŠ K Vodárně Vlašim, a Městu Vlašim k tomu, aby evidovaly osobní údaje a osobní citlivé údaje
naše i našeho dítěte (včetně rodného čísla 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 (škola v přírodě),
úrazové pojištění dětí a pro jiné účely související s běžným chodem školy (např. zveřejňování údajů a fotografií dítěte
v propagačních materiálech školy včetně internetových stránek školy). Souhlas poskytujeme 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 a jejímu zřizovateli, kteří bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé
osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.

Adresa pro doručování písemností, pokud není shodná s trvalým bydlištěm:
……………………………………………………………………………………….
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou správné.
Bereme na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů, lze kdykoliv zrušit rozhodnutí
o přijetí dítěte.

.......................................................................................................................................................
podpisy zákonných zástupců

Vyplňuje mateřská škola:
Mateřská škola K Vodárně Vlašim, příspěvková organizace
Rozhodnutí odesláno dne:.................č.j.:.........
Správní řízení ukončeno dne:...........................
Podpis a razítko (ředitelka MŠ)

