
   Střední škola, základní škola a mateřská škola 
     pro sluchově postižené, Praha 5, Holečkova 4
                       

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Jméno: Příjmení:
Datum narození: Rodné číslo:
Místo narození: Mateřský jazyk:
Národnost: Státní příslušnost:
Bydliště:

Zdravotní pojišťovna:

Nastoupí do MŠ:                                                                           (den, měsíc, rok)
Polodenní docházka Celodenní docházka Celotýdenní docházka

Od:              Do: Od:              Do: Od:              Do:

Údaje o rodině dítěte
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Bydliště:
Telefon:
e-mail:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Bydliště:
Telefon:
e-mail:

Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme škole výskyt přenosné choroby v rodině dítěte nebo 
nejbližším okolí dítěte, s nímž dítě přišlo do styku. Oznámíme též jakékoliv změny v chování 
dítěte (zácpa, nechutenství, bolesti, zvracení, úrazy apod.)

Aktuálně budeme nahlašovat vždy nové spojení (telefon, e-mail) na naši rodinu, kam můžete 
podat informaci v případě nutnosti.

Bereme na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů lze kdykoliv zrušit rozhodnutí 
o přijetí dítěte (Zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání – školský zákon).

V……………………………..……    Dne…………………………………..

Podpis zákonných zástupců:…………………………………………………….



Přihláška ke stravování

Jméno a příjmení:                                               Datum narození:

Celodenní

(snídaně, svačina, oběd, svačina,
večeře)

Polodenní

(svačina, oběd, svačina)

Dopolední

(svačina, oběd)

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. 
Dále se zavazuji, že částku za stravování (u internátních i za ubytování) uhradím pravidelně 
po obdržení složenky za příslušný měsíc do deseti pracovních dní.
Platbu lze provést převodem na účet školy, složenkou na poště nebo v hotovosti v kanceláři 
vedoucí školní kuchyně.

Souhlas zákonných zástupců

Dítěte: Narozeného:

 Pořizování a používání obrazových snímků a záznamů
Souhlasím s tím, aby škola pořizovala svými zaměstnanci nebo prostřednictvím jiných 
osob (fotografů) obrazové snímky a záznamy. Ty mohou být školou použity pro její 
propagaci a prezentaci. Jedná se o umístění obrazových snímků a záznamů v brožurách, 
letácích, na nástěnkách, elektronických nosičích a internetových stránkách školy.

 Poskytování osobních dat a informací
Na základě zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů) souhlasím 
s poskytováním osobních dat a informací školám a dalším školským zařízením, 
zdravotnickým zařízením, sociálním institucím, pedagogicko-psychologickým poradnám,
dalším poradenským zařízením a ostatním poradenským pracovníkům a orgánům státní 
zprávy.

Nesouhlasím s     poskytováním osobních dat a informací těmto institucím a osobám:  

Další sdělení škole

V……………………………….                 dne……………………………….

Podpis zákonných zástupců:…………………….…………………………….
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