
Údaje o dítěti

Jméno a přijímení

Datum narození

Bydliště

Korespondenčí adresa

Místo narození

Národnost a státní příslušnost

Mateřský jazyk Zdravotní pojišťovna dítěte

Datum nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ukončení docházky

Údaje o rodině

Jméno a příjmení otce tel:

Zaměstnavatel ( adresa, telefon)

Jméno a příjmení matky tel:

Zaměstnavatel ( adresa, telefon)

Sourozenci - jméno a datum narození

Kontaktní e mail

Souhlas ke zpracování osobních údajů

Pan/paní Rodné číslo dítěte

Bytem

Souhlasí

Ve smyslu §9 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, aby poskytované citlivé osobní údaje 

byly používány příslušnou mateřskou školou HAPPY DAY s.r.o. pro potřebné účely školy.

S umístěním fotografií na webových stránkách a propagačních materiálech školky.

Ve Frýdlantě nad Ostravicí   Dne : vlastnoruční podpis zákonného zástupce:

ŽÁDOST  O  PŘIJETÍ  dítěte do mateřské školy

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole HAPPY DAY s.r.o.

ul. Dvořákova 780, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí ve školním roce 2019 / 2020

Mateřská škola HAPPY DAY s.r.o., Dvořákova 780, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí



Zdravotní stav dítěte:

Chronické zdravotní problémy:

Jiné požadavky rodičů:

Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby v rodině,

nebo nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosrnou chorobou nebo onemocnění osoby s níž 

přišlo dítě do stykuVeškeré uvedené údaje jsou pravdivé, přihlášku dítěte nepodáváme současně do jiné

 mateřské školy.Jsme si vědomi, že uvedením nepravdivých údajů, které ovlivní přijetí dítěte do 

mateřské školy, můžemezpůsobit dodatečnou změnu při rozhodování o přijetí s ohledem na stanovená kritéria.

Bereme na vědomí, že po opakovaném nezaplacení úplaty za vzdělávání nebo stravování ve stanoveném

či dohodnutém termínu, jakož i po neomluvené absenci dítěte v MŠ delší než 2 týdny nebo po 

opakovaném narušování provozu MŠ závažným způsobem lze docházku dítěte do MŠ ukončit.

Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme škole výskyt přenosné choroby v rodině dítěte nebo nejbližším

okolí dítěte, s nimiž dítě přišlo do styku. Oznámíme též jakékoli změny v chování dítěte ( zácpa, ne -

chutenství, bolesti, zvracení, úrazy apod. ). Aktuálně budeme nahlašovat vždy nová telefonní spojení

na rodiče. Bereme na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů lze kdykoliv zrušit rozhodnutí

o přijetí dítěte ( zákon č. 561/2004 Sb.,)

Podpis:

D O T A Z N Í K  -  žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

Mateřská škola HAPPY DAY s.r.o., Dvořákova 780, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí


