Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16
Španělská 1778/16 120 00 Praha 2
IČ 70890897 telefon: 222250793 e-mail: info@msspanelska.cz

Přihláška dítěte k zápisu do Mateřské školy s internátní péčí, Praha 2,
Španělská 16 v době prázdninového provozu (6. 8. – 17. 8. 2018)
Zákonný zástupce (jméno a příjmení)…………………………………………………………………………………………………
Bydliště (adresa pro doručování) ………………………………………………………………………………………………………
E-mail (dobrovolný údaj) …………………………………………………………………………………………………………………...
Žadatel (Jméno a příjmení dítěte)………………………………………………………………………………………………………
Datum narození …………………………………………..… Místo narození ...…………...………………………………………..
Bydliště ……………………………………...……………………………………………………….………………………………………......
Potvrzení o docházce dítěte do kmenové mateřské školy zřizované MČ Praha 2
Název školy ……………………………………………………………………………………..
Potvrzuji tímto, že výše uvedené dítě je řádně zapsáno v naší mateřské škole k předškolnímu
vzdělávání.
Dítěti bylo přiznáno pro školní rok 2017/2018 podpůrné opatření personálního charakteru – asistent
pedagoga – ANO/NE (nehodící se škrtněte).
V Praze dne …………………

Podpis ředitelky školy a razítko …………………..……………………………

Závazná docházka v jednotlivých týdnech: (nehodící se škrtněte)
6. – 10. 8.

ANO/NE

13. – 17. 8.

ANO/NE

Upozornění
-

přihlášením k předškolnímu vzdělávání je dítě zároveň přihlášeno ke stravování
poplatky za stravné a školné musí být uhrazeno nejpozději do 11. 5. 2018
stravné bude vyúčtováno podle odebrané a řádně odhlášené stravy a přeplatky budou vráceny
rodičům na předem určený účet č. ………..………………………………………...
rodiče jsou informováni o přidělení registračního čísla

Prohlašuji, že jsme se seznámili se Školním řádem Mateřské školy s internátní péčí, Praha 2,
Španělská 16 (dostupný na www.msspanelska.cz) a budeme jej respektovat.
Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje
dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely
vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní
dokumentace a psychologických vyšetření.
Nahlásím veškeré změny týkající se zdravotního stavu dítěte, osobních a kontaktních údajů nebo dohodnutého termínu nástupu do mateřské
školy. Odhlášení dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání lze učinit pouze písemně.
Beru na vědomí, že v případě neuhrazení povinných plateb v termínu do 11.5.2018 bude přijímací řízení zastaveno.

V Praze dne ……………………

Podpis zákonného zástupce…………………………………………..

