
   

 

Mateřská škola SEMÍNKO, o.p.s. 
Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10 – Hostivař 

IČO: 27095487 
tel.: 272 652 171, e-mail: seminko@toulcuvdvur.cz, http://www.msseminko.cz 

 

 
NÁBOROVÝ LÍSTEK 

vyjádření zájmu o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

(pro běžné třídy Ježci a Veverky) 
Rodiče dítěte, zákonní zástupci dítěte: 
 
Jméno a příjmení matky: --------------------------------------------------- 

Narozena:   --------------------------------------------------- 

Adresa:    --------------------------------------------------- 

Zaměstnání:   --------------------------------------------------- 

Telefon, mobil:   --------------------------------------------------- 

E-mail:    --------------------------------------------------- 

 
Jméno a příjmení otce:  --------------------------------------------------- 

Narozený:   --------------------------------------------------- 

Adresa:    --------------------------------------------------- 

Zaměstnání:   --------------------------------------------------- 

Telefon, mobil:   --------------------------------------------------- 

E-mail:    --------------------------------------------------- 

 
mají zájem o přijetí dítěte: 

Jméno a příjmení dítěte 
 

                                                          

S datem nástupu:  --------------------------------------------------- 

Datum narození:  --------------------------------------------------- 

Místo narození:   -------------------------------------------------- 

Rodné číslo:   --------------------------------------------------- 

Zdravotní pojišťovna:      --------------------------------------------------- 

Adresa trvalého bydliště:  --------------------------------------------------- 

Státní občanství:  --------------------------------------------------- 

 
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole SEMÍNKO, o.p.s. 

mailto:seminko@toulcuvdvur.cz
http://www.toulcuvdvur.cz/seminko


   

 

Vyjádření rodičů/zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte: 

 

 

 

Dítě je řádně očkováno.         Dítě není řádně očkováno   

Není -li dítě řádně očkováno, uveďte důvod: 

 

Odkud jste se o nás dověděli? 

Má dítě zkušenosti s docházkou do školky, klubu či rodinného centra? 

 

O přijetí dítěte do MŠ Semínko žádáme z těchto důvodů: Napište nám, proč by školka měla přijmout Vaše dítě. 

 

 

 

 

 

 

 

Dávám výslovný souhlas Mateřské škole SEMÍNKO, o.p.s., Kubatova 1/32, Praha 10, k tomu, aby zpracovávala a evidovala 

osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého 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 

výslovný souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona 

v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, mimoškolní akce školy jako školní výlety, 

školy v přírodě, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Výslovný souhlas poskytuji na celé 

období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole 

povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé 

osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém 

právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů. 

*Dávám/Nedávám (*nehodící se škrtněte) svůj výslovný souhlas Mateřské škole SEMÍNKO, o. p. s., Kubatova 1/32, 

Praha 10 k fotografování a natáčení dětí v rámci činností a akcí v mateřské škole a s jejím použitím při prezentaci a 
propagaci (v tisku, v kronice, na internetu apod). 
 
V Praze dne:      

    _____________________________  _____________________________       

podpis rodiče/zákonného zástupce  podpis rodiče/zákonného zástupce 

Vyplní Mateřská škola SEMÍNKO, o.p.s.   Náborový lístek přijat dne: 


