Mateřská škola Brno, Úvoz 57, příspěvková organizace
602 00 Brno

ŽÁDOST
O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, jejíž
činnost vykonává MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, ÚVOZ 57, přísp. org.
(dále jen „MŠ“)

Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy
Brno, Úvoz 57, příspěvková organizace
Termín nástupu do mateřské školy: ______________________________________
Typ docházky dítěte do MŠ:

celodenní

polodenní

(jde o Váš návrh dohody o docházce dítěte podle § 1a odst. 5 vyhlášky č. 14 / 2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, v platném znění)
Účastník řízení:
Jméno a příjmení _______________________________ rodné číslo ______________________
Datum narození ________________________________ místo narození ___________________
Místo trvalého pobytu __________________________ státní občanství ___________________

Údaje o rodičích (zákonných zástupcích):
Otec:

Jméno a příjmení ________________________________________________________
Místo trvalého pobytu ____________________________________________________
Adresa pro doručování ___________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________ 1)
Telefon _______________________________________________________________

Matka:

Jméno a příjmení ______________________________________________________
Místo trvalého pobytu ____________________________________________________
Adresa pro doručování ___________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________ 1)
Telefon _______________________________________________________________

1) nepovinný údaj
Vyjádření rodičů o zdravotním stavu dítěte:
Jméno a adresa ošetřujícího lékaře (pediatra) dítěte:
Zdravotní pojišťovna dítěte:

PROHLÁŠENÍ:
1. Bereme na vědomí, že pokud v této žádosti uvedeme nepravdivé údaje, může správní orgán své
rozhodnutí zrušit a rozhodnout ve věci znovu a žee může být v tomto případě také zahájeno
přestupkové řízení.
2. Veškeré písemnosti budou předávány nebo zasílány zákonnému zástupci:
Jméno a příjmení: _______________________________________________________________
Adresa pro zasílání písemností:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Prohlašuji, že jsem nezatajil/a žádné závažné a skutečné informace o zdravotním stavu dítěte.
4. Se všemi podmínkami přijetí do MŠ jsem byl/a seznámen/a a souhlasím.
Podpis zákonného zástupce / zákonných zástupců dítěte:

V Brně dne __________________________
Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 (GDPR). Proto bychom Vás tímto rádi informovali o skutečnosti, že Vaše osobní údaje
uvedené na tomto dokumentu jsou zpracovávány za účelem přijetí Vašeho dítěte do zařízení. Více
se dozvíte na našich webových stránkách , kde jsou umístěny „Zásady ochrany osobních údajů
žáků, zákonných zástupců a dalších osob“.

Žádost přijata dne:

Č.j. (poř. č.) :

Spádovost MŠ Úvoz, p.o.

ANO

Podpis:
NE Ne – spádová MŠ:

