ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Evidenční číslo:

Žádost převzal/a
dne:

k předškolnímu vzdělávání do
Meruzalky – mateřské školy
ve školním roce …………………..
od …………………………..
Doplňující informace k žádosti rodiče uvádějí na evidenčním listu.

Kam chodilo vaše dítě do MŠ:
MŠ:

Jinam:

Čím můžete přispět: Vaše povolání, záliby, schopnosti, možnosti,….

Proč volíte Meruzalku?

Podáváte žádost i do jiné MŠ ano / ne
Telefonní kontakt + email na zákonné zástupce:
Otec:

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….

Matka

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prohlášení zákonných zástupců:
► Jsem si vědom/a, že absolvování montessori semináře pro dospělé je jedno z kritérií pro přijetí.
a) Datum účasti ……………………………
b) Zavazuji se seminář absolvovat před nástupem mého dítěte do MŠ
► Jsem si vědom/a, že rozhodnutí o přijetí dítěte nabývá platnosti podpisem smlouvy a zaplacení
zálohy
► Beru na vědomí, že v MŠ Meruzalka probíhá vzdělávání podle montessori pedagogiky a má
specifický režim dne včetně pravidelných turistických výletu.
► Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas k tomu, aby zpracovávala a evidovala
osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů v platném znění. Dále dávám svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl
v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní
pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb.
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb.,
školského zákona, v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření,
pořádání mimoškolních akcí školy, úrazové pojištění dětí, provedení psychologických vyšetření,
zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačním materiálech školy, včetně internetových
stránek školy a pro jiné účely související s běžných chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období
předškolní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato
dokumentace na škole povinně archivuje. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb.
V Jihlavě dne …………………………………….

Podpis ……………………………………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výše uvedené údaje souhlasí s rodným listem dítěte a dokladem totožnosti zákonného zástupce.
Podpis pedagoga, který provedl zápis: …………………………………………

