
žÁoost o pŘnEri pírĚrn x pŘrBšxoLNíMu varĚr.ÁvÁNí

sorávní orsián
ZáHadni škola a Matei,ská škola příspěvková organizace,
Čistá u Horek 236,512:S Čistá u Horelg
zastoupená
RNDr. Igor J. Dvořrák,Ph.D., statutaraí aástupce

Zákonný zástupce žadatele (dítěte)
Jméno a příjmení, datum narození:...
Místo trvalého pobytu: .,.....,......:..........
Jiná adresa pro doručování (poštovní adresa, datová schnánka):

............. ! ..........t...

Další kontaknú údaje (e-mail, telefon - nepovinné údajel):

Žadatel {dítě):
Jméno a příjmení, datum narození:
MÍsto ťva]ého pobyru:.....
Doplňující informace k žádosti (pokud jsou uvedeny v kritérích školy, jsou po$ebné k posouzení):

Žeaem o přijetí dítěte k předškotnímu rrzdělávárf do

Základní škola a Mateřská škola, p.o.

od:

Požadovaná dé}ka docházky (celodenní-polodenuí-dle zákona č.204í2005§b.atd.)

CELODENNÍ od 6:30 - 16:00 hod

POLODENNÍ od 6:30 - 12:00 hod

POLODENNÍ od 12:00 - 16:00 hod

Jiné od do

Má dítě zdravourí omezení? ANO l I\iE
(PokudANO, je nutné doložit potwzení ošeřujícího lékaře o zdravotním stavu dítěte)

Zák|adní škola a Mateřská škola p. o., je správcem osobních údajů. Informace o zpracování vašich
osobních údajů naieznete na www.podtrurou.czlgdpr.
Se všemi podmínkami přijeť do mateřské školy jsem byVa seznámerýa. Prohlašuji, že údaje, které
jsem uvedVa v žádosti, jsou pravdivé. .t

Podpis zákonného zástupcez ........t...l t

1- Uvedle, pokud chcete být jejich prosřednictvím v případě poťeby kontaktováni.
2 Zákonné zás&rpce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě ákona č. 89n012 Sb. občanský zákoník, ve znění
pozd§jších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke ktetim není právrrě způsobilé. Rodiče jsou
povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho aájrnů. Při právním jednání vuči dítěti, které není způsobilé
ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako ákonný zástupce dítěte, kteqý bude jednat s řetí
§tranou (školou). Jedná-li jeden z rodičrl v záleátosti dítěte sr{m vuči řetí osobě (škole), má se za to, že jedná se souh]asem
druhého rodiče.


