Mateřská škola Motýlek
Arabská 684/10, 160 00 Praha 6,
zastoupená Eliškou Janečkovou, ředitelkou MŠ,
ms.motylek@centrum.cz, tel.: 2 3535 34 75, 602 113 500
IČ 70921580, č.ú.: 4930-061/0100, zapsanou v RES dne: 1.7.2001

Ž Á D O ST

Reg. č.:.............

O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
ode dne (datum předpokládaného nástupu do MŠ) ……………do zahájení povinné školní docházky

Jméno a příjmení dítěte.................................

…………………....……… zdr. poj. ……/……,

datum nar.: ....................... místo nar.:..................... občanství:................... R.Č.:…………/……
trvalý pobyt..........................................................................................

PSČ................................

Jméno a příjmení žadatele (zákonného zástupce) ............................................................, nar. .......... ..............................
e-mail.................................................................
soukr. datová schránka.............................................................................., telefon...................……...............………..………,
trvalý pobyt (jen je-li odlišný) ………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Přijetí do mateřské školy Motýlek Praze 6, Arabská 10/684
Pravidelná docházka do MŠ

Indiv. vzdělávání dle § 34 b školského zákona
(povinné předškolní vzdělávání)

(Zaškrtněte vyhovující variantu)

ÚDAJE O DÍTĚTI: zvláštnosti a důležité informace .............................................................................................
ÚDAJE O ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH:
MATKA: ……………… ………………………..
Jméno a příjmení

OTEC: ………………… ……..…………………..
Jméno a příjmení

tel./e-mail: ………………………/…….………...........

tel./e-mail: ………………………/………………..........

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE/ŽADATELŮ

Bereme na vědomí, že uvedení nepravdivých či zamlčení důležitých údajů, opakované nezaplacení úplaty za vzdělávání nebo za stravování
ve stanoveném či dohodnutém termínu, neomluvená absence dítěte v MŠ delší než 2 týdny, opakované narušování provozu MŠ závažným
způsobem, mohou být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.
Seznámili jsme se a souhlasíme se způsobem adaptace dítěte v MŠ Motýlek. Ihned při nástupu dítěte se seznámíme s řádem MŠ a budeme
jej dodržovat.
Bereme na vědomí, že ředitelka je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prohlašujeme, že údaje uvedené v této žádosti a v souvislosti s ní jsou pravdivé a nezkreslené, a že jsme
žádné podstatné údaje nezamlčeli.
Zákonní zástupci svým podpisem stvrzují, že dávají výslovný souhlas škole ke zpracování svěřených osobních dat, a jsou poučeni o tom, že souhlas
mohou kdykoliv odvolat.
Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že zmocnění k doručování písemností týkajících se tohoto správního řízení (příjemce pro rozhodnutí žádosti) má
tento zákonný zástupce:
.......................................................................................
Jméno, příjmení a datum narození zákonného zástupce

V Praze dne: ....................................

................................................................................................
Doručovací adresa včetně PSČ

Podpisy zákonných zástupců: .............................................. ………………………………..

