Mateřská škola Michalské stromořadí 11, příspěvková organizace, Olomouc 779 00
Telefon: 585 222 506, 739 217 331 e-mail: ms.michstrom@volny.cz
odloučené pracoviště MŠ Čajkovského 14 A, 779 00 Olomouc

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2019/2020
Identifikační údaje rodičů dítěte nebo jiných zákonných zástupců
1. Zákonný zástupce – matka
Jméno
Příjmení
Bydliště
Telefon
2. Zákonný zástupce – otec
Jméno
Příjmení
Bydliště
Telefon
3. Dítě k přijetí
Jméno
Příjmení
Datum narození
Bydliště
Zdravotní
pojišťovna
4. Sourozenci
Jméno a
příjmení +
datum narození
5. Informace k přijetí
Datum nástupu
Požadovaná
docházka
Celodenní

Polodenní

Potvrzení od lékaře:
- dítě je zdravé a může
být přijato do MŠ
-dítě je řádně očkováno

Správní řízení

Uveďte jméno a příjmení zákonného zástupce + kontakt,
který bude vyřizovat záležitosti správního řízení (Otec nebo
matka)

Vyjádření souhlasu:
Dáváme svůj souhlas mateřské škole Michalské stromořadí 11, Olomouc k tomu, aby evidovala osobní údaje a
osobní citlivé údaje 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/ školní výlety/, úrazové pojištění dětí a pro jiné účely související s běžným chodem školy.
V případě přijetí dítěte poskytujeme souhlas na celé období předškolní docházky dítěte do výše jmenované
mateřské školy a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje. Souhlas
poskytujeme pouze výše jmenované mateřské škole, která bez zákonem stanovených případů, nesmí tyto osobní a
citlivé údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Poskytujeme souhlas se zveřejňováním fotografií dětí
pořízených při akcích pořádaných mateřskou školou na webových stránkách mateřské školy –
www.ms-cajkovskeho.cz a facebookových stránkách školy

Prohlašujeme, že jsme podali „žádost o přijetí dítěte“ pouze do této mateřské školy.
(jedno z odloučených pracovišť MŠ Michalské stromořadí 11, Olomouc)
Byli jsme seznámeni s kritérii pro přijetí dítěte do MŠ.
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.
V Olomouci dne………………… podpis zákonného zástupce dítěte…………………………
Potvrzení převzetí žádosti dne …………………………. Podpis………………………………
Totožnost žadatelů byla ověřena podle OP.č……………………………………………………
Totožnost dítěte byla ověřena podle rodného listu……………………………...........................
Pokud bylo Vaše dítě přijato na jinou mateřskou školu, neprodleně nám tuto informaci
oznamte.

