Mateřská škola Doksany, příspěvková organizace
Doksany 75, 411 82 Doksany

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020
k pravidelné docházce v celodenním provozu až do zahájení plnění povinné
školní docházky.
Č.j.: /2019

Identifikační číslo:

Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2019:
(Vyplňujte čitelně, HŮLKOVÝM písmem.)
Žadatel (zákonný zástupce dítěte)
Jméno a příjmení, datum narození:…………………………………………………………………………………………
Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………………..
Jiná adresa pro doručování……………………………………………………………………………………………………..
Další kontaktní údaje (e-mail, telefon - nepovinné údaje): ……………………………………………………..
Účastník řízení (dítě)
Jméno a příjmení dítěte, datum narození: ………………………………………………………………………………
Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Doplňující informace k žádosti (pokud jsou uvedeny v kritériích školy, jsou potřebné
k posouzení): ………………………………………………………………………………………………………………………….
PROHLÁŠENÍ O VZÁJEMNÉ SHODĚ
Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že dítě bude ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání
zastupovat jeho (vztah k dítěti, jméno a příjmení zákonného zástupce):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dáváme svůj souhlas Mateřské škole Doksany, Doksany 75 k tomu, aby evidovala osobní údaje našeho dítěte ve
smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. § 5, odst. 2, o ochraně osobních údajů v platném znění,
Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů Svůj
souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., Školský
zákon v platném znění a vedení nezbytné zdravotní dokumentace po dobu pěti let.
Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně
způsobilé. Rodiče jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním
jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů
jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti
dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.

V ……………………………………..

dne ……………………………………………...........

Podpis zákonného zástupce ………………………………………………….

