
Ž á d o s t  o  p ř i j e t í  d í t ě t e        
k zápisu do mateřské školy 
Paskov, Místecká 758, příspěvková organizace 

 
 

Jméno dítěte 
 

Rodné číslo 

Příjmení dítěte 
 

 

Datum a místo narození 
 

Státní příslušnost 

Místo trvalého bydliště 
 

 

Adresa pro doručení, pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště  
 

 

Mateřský jazyk 
 

Zdravotní pojišťovna 

Termín nástupu k předškolnímu vzdělávání      od…………………………………………….den, měsíc, rok) 
 
 

Registrační číslo:  …../20…. PŘ   

Údaje o rodině dítěte 

MATKA: jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa, os.dat. schránka ano-ne1) vypište adresu datové 
schránky………………………… 
 
 
OTEC: jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa, os.dat. schránka ano-ne1) vypište adresu datové schránky………………………… 
 
 
Sourozenci: 
 

Prohlášení rodičů 
 Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby v rodině nebo nejbližším                    
okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž dítě přišlo do styku. 
 - Souhlasíme, že dítě bude pracovat podle principu vzdělávacího programu „Začít spolu“                                                  Ano - Ne 
- Bereme na vědomí, že součástí programu „Začít spolu“ je péče o drobného živočicha ve třídě.                                       Ano - Ne 
- Souhlasíme s uvedením videozáznamů, fotografií dítěte z akcí pořádaných MŠ, na webových stránkách školy,  

popř.www.rajce.cz, https://www.zonerama.com/  a s prezentací výsledků tvůrčí činnosti dítěte na veřejnosti, na materiálech 
k prezentaci školy, ve výročních zprávách školy, ve školním časopise, od data podání žádosti o přijetí dítěte,  
do doby ukončení školní docházky.                                                                                                                                                  Ano -  Ne 
Potvrzujeme svým podpisem, že jsme byli seznámeni se „Školním řádem“ mateřské školy Paskov.                                  Ano – Ne 
-Souhlasíme se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR.                                                                                                Ano – Ne 
- Rodiče sdělují, že „Rodné číslo“ může být použito pouze v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
 v MŠ Paskov, pouze pro účel zapsání do školní matriky.                                                                                                              Ano - Ne 

1)nehodící se škrtněte                                             VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM!  

Správní řízení: zákon 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 
Účastníkům musí být dána před vyjádřením rozhodnutí, možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§36/3) 
Účastníci mají právo nahlížet do spisu (§38/1), a to ve svém přijímacím řízení v souladu ustanovením § 165, odst. 2. Školského 
zákona 

• Pozn. I po nabytí právní moci rozhodnutí 
Údaje jsou důvěrné podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. 
V……..…………………..… dne………………………………                                       podpis zákonného zástupce……………………………………………… 

Mateřská škola Paskov, příspěvková 
organizace 

Místecká 758,739 21 Paskov, IČ: 75026279 

ID datové schránky: fb7kwvp,tel. 776 240 111, 

email:mspaskov@seznam.cz 


