Mateřská škola Moravské Prusy,
příspěvková organizace
Moravské Prusy 175, 682 01 Vyškov

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE
k zápisu do mateřské školy
datum nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání: od.............................................................
Jméno:……………………………........příjmení:……………………………………..….….......
datum narození:………………………................... státní občanství:...…………………..........
trvalé bydliště dítěte...........………………..………………..........…..…………….....................
trvalé bydliště zák. zástupce (matka/otec)...............................................................................
jiné bydliště:...............................................................................................................................
kontaktní telefon na zákonného zástupce: ……………………………………………...............

Další údaje o dítěti :
Nemoci, které dítě prodělalo: ………………………………………................……………........
Další důležitá upozornění:……………………………………………………………………......

Údaje o rodině:
Jména sourozenců, rok narození:…………….. …………………………………………….....
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Jméno a příjmení matky, titul:……………………………………………………………….........
Jméno a příjmení otce, titul:.....…………………………………………………………..............

Sdělení rodičů škole o dítěti:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Dávám souhlas MŠ Moravské Prusy k tomu, aby evidovala osobní údaje našeho 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.
Souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace, mimoškolní akce (výlety, divadla),
úrazové pojištění dětí a pro jiné účely související s běžným chodem školy.
Souhlas poskytuji na celé období předškolní docházky dítěte na této škole a na zákonem stanovenou
dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje a nesmí tyto osobní a citlivé údaje poskytnout
dalším osobám a úřadům, vyjma zákonem stanovených případů.
Zákonný zástupce má právo odmítnout dítě v MŠ fotografovat, nahrávat na videa pro potřeby školy nebo
ze zájmu rodičů (umístění fotografií, videonahrávek na webových stránkách školy, pro prodej DVD
nahrávek z besídek…), a to písemným způsobem u ředitelky MŠ.
K docházce do MŠ jsou přijímány jen děti zcela hygienicky samostatné. Rodiče berou na vědomí, že v
případě uvedení nepravdivých údajů, může být dítě z mateřské školy vyřazeno. Zákonní zástupci dítěte se
zavazují ke spolupráci se školou a k dodržování školního řádu.
Jiná sdělení rodičů škole.

Dítě je řádně očkováno: ano  ne

V …........................... dne……………

….......………….……………………………….
podpis zákonného zástupce

Datum odevzdání přihlášky do mateřské školy (vyplní MŠ):……………………………..…

