Přihláška dítěte k zápisu
Mateřská škola JablíčkoVelké Přílepy, okres Praha-západ

Na Parcelách 250,252 64 Velké Přílepy, mob.

Přijato dne:

Jí.|?;r, !*9

1O4, email:

msjablicko@velke_prilepy,cz,

čj,:

Podle ustanovení §34 zrákona ě. 56112004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyššímodbomém a jiném
vzdélávéní(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku
202112022 do mateřské školy, ieiížčinnost vykonává Mateřská škola JablíčkoVelké Přílepy, okres Praha - západ.

Zákonný zástupce dítěte :

Podpis
žádá o přiietí dítěte
Jméno:

příi

Datum narození

Rorlné číslo

Místo narození:
Evid. trvalý oobvt
zdr av otni noi i šf'ovna

sf nří§lllšnoc,f

:

Mateřshi iazvk:

k předškolnímu vzdélávání
v Mateřské škole JablíčkoVelké Přílepy, okres Praha-západ
Na Parcelách 250, 252 64 Velké Přílepy od školního roku 202112022

oírĚ poslrlNílr RorBM pŘED zaHÁrnNínr povINNE šxot Ní DocHÁzKy: ANoA{E
Datum nástunu k nřerlškolnímll vzdělává
*pravidelná

PřihláŠení ke

l. Zákonný

celodenní

stravování:

zástupce

*pravidelná

polodenní

*nepravidelná docházka

na celodenní stravování (svačina, oběd,

svačina)

ANO/NE

2, Zákonný zástupce

Dat. narození

T.)af

Ev. trv. oobvt:

F.v trv nohvf

dat schránka:

rlrf qchránka

l

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že zmocnění k doručování písemnostítýkajícíchse práv dítěte má
Jméno a příimení. adresa. telefon:

Žádost o přUetí dítěte k předškolnímu vzděláváni
Zpracování osobních údajůna žádosti je nezbytné pro splnění právní povinnosti (§ 37 odsť. 2 zákona č, 500/2004 só- a § 34 odsí 5 a 6
zákona č, 561/2004 Sb.) a správce údajůje bude zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro vedení správního řízení a uchovávat po
dobu stanovenou spisovým a skaftačnímřádem a dle dalšíchplatných právních předpisů.

Vyjádření lékaře:
Podrobilo se dítě povinnému očkování(§50 zákona ě.25812000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví)
Jde o integraci dítěte se speciálnímivzďělávacími potřebami?

Doporučuji - nedoporučuji přijetí dítěte do mateřské školy

datum

razítko a podpis lékaře

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Zpracování osobních údajůna žádosti je nezbytné pro splnění právní povinnosti (§ 37 odsí 2 zákona č. 500/2004 sb. a § 34 odsí 5 a 6
zákona č. 561/2004 Sb.) a správce údajůje bude zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro vedení správního řízení a uchovávat po
dobu stanovenou spisovým a skaftačnímřádem a dle dalšich platných právních předpisů.

