Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
MŠ Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215, příspěvková org.
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VYPLŇUJTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

Žadatel-zákonný zástupce:
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………….
Místo trvalého pobytu…………………………………………………………………PSČ………………………..
Doručovací adresa(je-li jiná)……………………………………………………… .PSČ………………………..
Telefon:………………………………………………………………………………………….
Email. adresa………………………………………………………………………………..
Přihlašuji své dítě:
Jméno a příjmení…………………………………………………………………………
Datum a místo narození…………………………………………………zdravotní pojišťovna…………………….
Místo trvalého pobytu……………………………………………………………………PSČ……………………………….
Dítě mělo odklad školní docházky (zakroužkujte možnost) ANO-NE
Státní příslušnost dítěte………………………………………………. mateřský jazyk…………………………..
k předškolnímu vzdělávání v MŠ Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215 od
září ……………
-------------------------------------------------------------------------------------------Dohoda zákonných zástupců s MŠ o celodenní docházce:
Přihlašuji své dítě k celodenní docházce od školního roku 2018/2019

Rodiče upozorňujeme, že na základě nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (nový občanský zákoník účinný od 01. 01. 2014, dále jen „NOZ“) , mají
rodiče povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není
právně způsobilé. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci
samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zák. zástupce
dítěte, který bude jednat s třetí stranou (tj. s naší školou). Jedná-li jeden z rodičů v
záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě /škola/, tak ta je v dobré víře, má se za to, že
jedná se souhlasem druhého rodiče.
V případě, že by ve výše uvedené věci (PŠV) by vznikl vzájemný nesoulad zákonných
zástupců – třetí strana tj. škola nebude dle ust. § 32 NOZ přihlížet k projevu vůle
žádného z nich.
Prohlašuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem
dítěte.
podpis zákonných zástupců

Zákonný zástupce souhlasí s tím, že:
1.Škola soustřeďuje údaje o dítěti v souladu s §28 odst.2 písm. a,g, i
zákona č.561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, vyšším odborném
a jiném vzdělávání, (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Uvedené údaje podléhají zákonu č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, v platném
znění a zákonu č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění
a jako s takovými s nimi bude nakládáno.
Dále dává škole svůj výslovný souhlas ke zveřejňování údajů a fotografií svého dítěte
v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro další účely
souvisejícími s běžným chodem školy. Souhlas zákonný zástupce dítěte poskytuje na celé
období docházky jeho dítěte na této škole a po celou zákonem stanovenou dobu,
po kterou se tato dokumentace povinně archivuje.
2.Podle §35 odst. 1 písm. c zákona č.561/2004Sb. školského zákona, může ředitelka
školy ukončit docházku dítěte do MŠ ve zkušební době 3měsíce od nástupu do MŠ, pokud
ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení.
3.Bere na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů v této přihlášce lze kdykoliv
zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zároveň bere na vědomí,
že po opakovaném nezaplacení úplaty za předškolní vzdělávání, nebo stravného
ve stanoveném termínu ( 2x upomínka o dlužné částce), nebo po neomluvené
absenci jeho dítěte v MŠ delší než dva týdny, nebo po opakovaném narušování
provozu MŠ, lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ(školský zákon),
a to tak, že bude zahájeno správní řízení o ukončení docházky dítěte do MŠ.
4.byl/a jsem seznámen/a ve smyslu §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád,
v platném znění s kritérii a podmínkami pro přijetí jeho dítěte do mateřské školy.
5. Zákonný zástupce se zavazuje, že neprodleně oznámí v MŠ výskyt přenosné choroby
dítěte a infekční onemocněni v jeho rodině.
Účastní se schůzky zástupců přijatých dětí do MŠ. Termín bude určen a vyvěšen spolu se
seznamem přijatých dětí.
Bude dodržovat školní řád a ostatní předpisy MŠ. Je si vědom toho, že jejich nedodržení
může vést i k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
6. obsahu psaného textu rozumím.
Dávám souhlas ke shromažďování, zpracování a evidenci osobních i citlivých údajů – GDPR.

………………………………………………………………………………….
Datum a podpisy zákonných zástupců dítěte

