Mateřská škola Mratín, okres Praha – východ
U Školky 26, 250 63 Mratín, IČO 71008306
příspěvková organizace
tel.: 725 498 230, e-mail: ms.mratin@tiscali.cz, www.msmratin.cz

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Pořadové číslo žádosti: ………………….
jméno a příjmení dítěte (žadatel): ………………………………………………………………………………………………………………………………..
datum narození: …………………………………………………………………………………………………...........................................................
trvalý pobyt: ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
Správní orgán
Mateřská škola Mratín, okres Praha - východ, se sídlem U Školky 26, 250 63 Mratín,
zastoupena Martinou Kvasničkovou, ředitelkou školy
Zákonný zástupce žadatele
jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
trvalý pobyt, popř. jiná adresa pro doručování: ……………………………………………………………………………………………………………………..
telefon: …………………………………ID datové schránky:……………………e-mail: ……………………………………………………………………..
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
žádám o přijetí dítěte (jméno a příjmení): …………………………………………………………………….…………………………………………
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Mratín, okres Praha – východ
se sídlem U školky 26, 250 63 Mratín od školního roku 2020/2021 k celodenní docházce.
U dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, žadatel o přijetí k předškolnímu
vzdělávání předloží písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Seznámili jsme se se školním řádem Mateřské školy Mratín, okres Praha – východ, který je přístupný na
internetových stránkách školy a v budově školy na místě k tomu určeném, a v plné míře ho budeme respektovat a
dodržovat a zároveň budeme sledovat i jeho aktualizace v dalších letech a i tato aktualizovaná znění školního řádu
budeme respektovat a dodržovat.
Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby nebo onemocnění
v rodině nebo nejbližším okolí dítěte nebo přenosnou chorobu nebo onemocnění, s níž dítě přišlo do styku.
Prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé.
MŠ Mratín při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů
č. 2016/679 (GDPR) a dalšími právními předpisy. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Advokátní kancelář Fara
s.r.o. se sídlem Táborská 411/34, 140 00 Praha 4, IČO 02298783. Pověřence můžete kontaktovat prostřednictvím
odpovědné osoby pověřence, kterou je Jana Kapounová, a to buď na e-mailové adrese kapounova@akfara.cz, nebo
na adrese Advokátní kanceláře Fara s.r.o., Táborská 411/34, 140 00 Praha 4. Na MŠ Mratín jako správce osobních
údajů se můžete obracet prostřednictvím e-mailu ms.mratin@tiscali.cz, datové schránky ID sd5u6uj, nebo na adrese
U Školky 26, 250 63 Mratín.
V Mratíně dne: …………………………………………..…
Přijato dne: …………………………………………..………
Přiděleno č. j.: …………………………………………..….
Přílohy: …………………………………………..……..……..

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

