žÁnosr o pRIJErí nirĚTE K pREDSKoL|{MI] yzDEL^vANI
fwVvÝ,

Č:j.:

žadost číslo:

Za21

Rodiče dítěte/zákorrní zástupci:
Jméno a příjmení matky.
Jméno a příjnrerri otce:

_

ZADAJI O PRIJETI DITETE

Jméno a přijmeni dítěte:

Ďrt"* *.-r"-í,
Místo pobltu včetně PSC.
k předškolnímu vzdělávání do

MATEŘSxÉ šxólv KÁSEJovlCE, oKRES pLzEŇ_JlH,
PŘÍSpĚVKOVÉORGANI ZA CE
ve školním roce 2020 l202I

ffililispolečnéhozmocněnceprojednánívesprávnímŤizeni
sPrávní
doručováni pisemností v souiadu s § 20 a § 35 zákona č. 500i2004Sb.,
řád, ve znění pozdějšich předpisů,
a pro

jméno a přijmení
telefon:

adrcsa pro doručor,tínipíscmnosti včetně PSČ
el. adrcsa.

Zákonní zástupci trerou na vědomí a souhlsi že:
1. škola zpracováváa eviduje osobni citlivé údaje dítěte v rozsahu § 28 odst. 2 a3 zákana
č.5ill2Ós4 Sb., o předškolním. základnim, střednim, vyššim odborném a jiném

2,

vzdělávání (škol. zákon;,oe znění prrzdějších předpisŮ. za účelemvedení ŠkolnímatrikY
školy. pro vedeni nezbytné zclravotní clokumentace a školní jidelny.
při vecieni škcllnídokrrmentaee postrrptrje v sottlailrr se zákonem Č.10l12000 Sb.,
o ochraně osobních údajů,ve znění pozdějšíchpředpisŮ a v souvistosti s nařízením
EU 2016/679 _ GDpR, kteď představuje právní rárnec ochrany osobních ÚdajŮ.

Podle § 35 odst" 1 písnr.c} zjikona č. 5ó1l20o4 Sb., školský zákon. muŽe ředitelka Škol1ukončit tlocházku ditčte do irrateřské škol1 r,e zkušebnídobe 3 měsíce od Př5eti do
pokud zákonní
nrateřské školy. pokrrd ukončenídcponrči lékař nebo školsképoradenské zailzeni nebo
rozlrodtruti o
na
rrrěl
vliv
ktery
zásfupci v žádostl uvedli uepmvaivé uoa_ie a ur-edli tírn ředitelku r, onrvl"
přijetí ditěte k doclriizce.
Žťušebnípobl,t není možnéstirnovit dítěti" pro které.ic předškolni vzdČláváni povinné,
(§ 3.t ods1.3 šk. zákona).

Zákonní zástupci prohlašují, že lryli ve smyslu § 36 odst. 3. zákona Č- 500/2004 Sb.,
pozcÉlšictrpředpisů, seznámeni s podklady pro vydálrí rozhodnutí
správní řád, ve
"nění
o přijetí dítěte do mateřské šktlly, a ta s :

1,
2.
3.

Podrrrínkarni pfijímáni dětí k předškolnímu vzděláváni,
Kritérii pro přijeti děti do mateřské škcrty.
škohím řádem Mš Kasciovice a zavaz.;ji se školnířád dodržovat.

