MATEŘSKÁ ŠKOLA ČUČICE
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce
…………………….
Rodiče dítěte, zákonní zástupci dítěte
Jméno a příjmení matky: ……………………………………………………………………
Adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………………….
Adresa pro doručování: ………………………………………………………………………
Telefon:……………………………………
E-mail:..………………………………………...
Jméno a příjmení otce: ………………………………………………………………………
Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………………………………..
Adresa pro doručování: ………………………………………………………………………
Telefon:……………………………………E-mail:………………………………………….
žádají o přijetí dítěte
Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………….
Datum narození: ………………………. Místo narození:……………………………………
Státní občanství: ……………………………………………………………………………...
Adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………………….
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Čučice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace,
s nástupem ke dni ……………………….. do doby zahájení povinné školní docházky.
Požadovaná délka docházky: celodenní - polodenní
Beru na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů, které budou mít vliv na přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání, může způsobit dodatečnou změnu rozhodnutí o přijetí. Souhlasím s tím, aby uvedené osobní
údaje byly zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 133/2000
Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, v platném znění, pro školní akce (výlety, kroužky), vedení záznamu o
dětech, úrazové pojištění žáků a pro účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji pouze
uvedené škole, která bez zákonem stanovených důvodů nesmí osobní údaje poskytnout dalším osobám a
úřadům.
V Čučicích dne ………………………………………….. Podpis zákonného zástupce: ………………………
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ČUČICE
Vyjádření lékaře:

1. Dítě je zdravé a může být přijato do mateřské školy
2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti – zdravotní – tělesné – smyslové – jiné

3. Dítě je řádně očkováno
Jiná závažná sdělení o dítěti:

Alergie:

V

dne:

Razítko a podpis lékaře

Mateřská škola Čučice, Čučice 21, 664 91 Ivančice
Tel.: 533 380 009, email: ms.cucice@centrum.cz
Bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu : 27 - 7080700227 / 0100

