
MŠ Kuřim  Zborovská  887, okres  Brno – venkov, příspěvková  organizace 

ŽÁDOST  O  PŘIJETÍ  DÍTĚTE  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY 

k  předškolnímu  vzdělávání                       

 

I. ÚDAJE  O  DÍTĚTI: 
 

Jméno a příjmení:      __________________________________________________________________  

 

Datum a místo  narození :________________________; R. č. ____________; Státní   občanství: ________ 

 

Adresa trvalého pobytu _ __________________________________________________________________ 

 

Adresa pro doručování:____________________________________________________________________ 

 

Telefonní  kontakt:______________________       email_________________________________________ 

   

Den, měsíc , rok  zahájení  docházky k předškolnímu vzdělávání: 
 

II. POŽADOVANÉ  DNY  A  DÉLKA  DENNÍHO  POBYTU  V  MŠ: 

 
1. Každoděnně: ........................ nebo jiný požadavek:....................................................................................... 

 

2. Celodenní: .....................    .  od hodin : ...................  do hodin: ......................................................................                                     

 

3. Polodenní (pobyt dítěte do 6,5 hodiny denně): ................................................................................................. 

 

4. Nejvýše 4 hodiny denně – (týká se zákonných zástupců pobírající rodičovský příspěvek) 

     Po celý  rok : ...................   

     Nejvýše 4 hodiny denně  po část roku ( které měsíce ?) : ................................................................................. 

 
                                                    

III. ÚDAJE O RODINĚ: 

 

Otec : ..................................................  zaměstnání : ................................ tel :...................... 

 

Matka : ..............................................  zaměstnání :  ...............................  tel :...................... 

 

Sourozenci : (jméno a rok nar.)_______________________________________________ 

                       navštěvuje ZŠ - předškolní zařízení kde: ____________________________ 

 

 

IV.  SOUHLAS   SE SPRÁVOU,ZPRACOVÁNÍM A UCHOVÁNÍM OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ. 

 

Dáváme svůj souhlas Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace k tomu, aby evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně 

rodného čísla našeho dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 

číslech v platném znění. Svůj souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace 

školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, vedení nezbytné 

zdravotní dokumentace a psychologických a jiných vyšetření,  pro mimoškolní akce školy ( 

školní výlety a pod.), úrazové pojištění dětí a pro jiné účely související s běžným chodem 

školy. Souhlasím s fotografováním dítěte v MŠ při akcích pořádaných školou, 

zveřejňováním fotografií na veřejnosti při prezentaci školy (nástěnky, internet, tisk) a 

archivováním fotografií ve školním albu.  



Souhlas poskytuji na celé období předškolní docházky dítěte na této škole a na zákonem 

stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje. 

Souhlas poskytujeme pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů, nesmí 

tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. 

 

 

 

 
                                                      
Bereme na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů může správní orgán původní rozhodnutí 

zrušit a rozhodnout  ve věci znovu.Účastník řízení má možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit 

k jeho podkladům. 

 

 

 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ............................................................................................................. 

 

Podpis zákonného zástupce:                                                        V  Kuřimi  dne:  21.6.2012 


