Registrační
číslo:

Přihláška k předškolnímu vzdělávání
podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů žádám o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání do
☐

Mateřská škola JAHODNICE
Praha 9-Kyje, Kostlivého 1218, 198 00

☐ detašované pracoviště Mateřská škola OSICKÁ 454
Současně podávám přihlášku do MŠ:
Upřednostňuji MŠ:
V případě neumístění dítěte máme zájem o jinou MŠ na Praze 14: ano x

ne

Datum nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání:

1. Zákonní zástupci dítěte:
Jméno a příjmení __________________________

Jméno a příjmení_________________________

Adresa trvalého pobytu _____________________

Adresa trvalého pobytu ____________________

Telefon__________________________________

Telefon

E-mail*__________________________________

E-mail* ________________________________

____________________________

*nepovinný údaj
2. Dítě
Jméno a příjmení__________________________
Datum narození___________________________
Adresa trvalého pobytu_____________________
Speciální vzdělávací potřeby dítěte:
__________________________________________________________
(např. postižení řeči, smyslové, opožděný vývoj, ADHD, zdravotní omezení…)
Dítě vyžaduje poskytnutí podpůrných opatření dle Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními
vzdělávacími potřebami (vystavené pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně-pedagogickým
centrem):
☐ ano

☐ ne

Dítě bude plnit poslední rok docházky do MŠ před zahájením povinné školní docházky:
☐ ano

☐ ne

3. Informace o ochraně osobních údajů:
Beru na vědomí, že mateřská škola v rámci své činnosti zpracovává jako správce moje osobní údaje a osobní
údaje mého dítěte ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES a bližší informace ke zpracování, které probíhá bez ohledu na to, zda byl udělen

souhlas či nikoliv, jsou uveřejněné na webových stránkách správce na adrese www.msjahodnice.cz (v
dokumentech „Informace o ochraně osobních údajů“ a „Seznam agend“). O všech činnostech, které budou
podléhat udělení souhlasu zákonných zástupců, bude škola informovat na začátku školního roku. Udělení
souhlasu bude dobrovolné a o všech jeho náležitostech budou zákonní zástupci včas informováni.
Prohlašuji, že veškeré údaje v tomto dokumentu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:

_______________________

Podpis zákonného zástupce:

_______________________

V Praze dne ______________________

