MATEŘSKÁ ŠKOLA RADVANICE, okres KUTNÁ HORA
Radvanice 49, 285 06 Sázava, tel: 327 321 303, e-mail: Materska_skola_Radvanice@seznam.cz
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Přidělené registrační číslo:………………………(přidělí MŠ)
Zákonný zástupce dítěte
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:……………………………………………………………
Místo bydliště:……………………………………………………………………………………………
Kontakt: (tel., e-mail): ...............................................................................................................................
Zástupce MŠ:
Jméno a příjmení:

Mgr. Helena Soustružníková
Mateřská škola Radvanice, okres Kutná Hora
Radvanice 49
258 06 Sázava

Žádám o přijetí dítěte………………………………………narozeného dne:…………………………
v………………………………………..bytem…………………………………………………………
k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Radvanice, od školního roku 2019/2020
(s dnem nástupu 1. 9. 2019 nebo dle dohody)
Doplňující informace k žádosti:
Zákonní zástupci berou na vědomí, že v případě jimi uvedených nepravdivých nebo neúplných údajů
lze vyloučit dítě z přijímacího řízení a kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte dle § 165 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský
zákon).
Zákonní zástupci jsou informováni o tom, že údaje na tomto tiskopisu jsou důvěrné a podle Zákona č.
160/1999 Sb., o osobním přístupu k informacím a Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů v platném znění, budou používány pouze pro vnitřní potřebu Mateřské
školy Radvanice.
Zákonní zástupci souhlasí s tím, že:
1. Škola shromažďuje údaje o dítěti v souladu s § 28 odst. 2 písm. a, g, i, Zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a dále podle
Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto údaje slouží pro potřeby
školy a jsou náležitě chráněny.
2. Podle § 35 odst. 1, písm. c, Zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), může ředitel MŠ ukončit
docházku dítěte do mateřské školy ve zkušební době tři měsíce od přijetí dítěte do mateřské školy,
pokud ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení.
3. Fotografie dítěte a jeho výtvarné práce mohou být využívány k prezentaci mateřské školy.

V ……………………dne…………………….
…………………………………………
Podpis zákonných zástupců

