2. základní škola Beroun, Preislerova 1335
tel: 311622572, fax 311623413, e-mail 2zsberoun@tiscali.cz, 2zs@2zsberoun.cz
http://www.2zsberoun.cz
Žadatel - Jméno, příjmení zák. zástupce dítěte: _____________________________ (tiskace-děkujeme)
Datum narození:_____________________________________________________
Místo trvalého pobytu: ________________________________________________

Žádost
2. základní škole, Beroun, Preislerova 1335
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
žádám o přijetí mého dítěte ___________________________________________ ,
datum narození: _______________ k předškolnímu vzdělávání k datu .
V případě, že bude správní řízení nutno přerušit do doby, než získám potřebná doporučující vyjádření a poté ukončit
přerušení řízení, vzdávám se ve smyslu § 72 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení v platném znění nároku na
doručení písemného vyhotovení usnesení o přerušení řízení a informaci o ukončení přerušení řízení a případných
dalších rozhodnutí vydaných v řízení, kromě rozhodnutí, jímž se řízení končí.
Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého
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, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí školy,
úrazové pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte
v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem
školy. Souhlas poskytuji na celé období docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po
kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb.
Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně patologických jevů
pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a
obdobných služeb.
V Berouně dne

. května 2020

podpis žadatele

IČO 47515775

BÚ 7752870297/0100 KB Beroun

Způsoby přihlášení dítěte do MŠ v roce 2020
Elektronické podání přihlášky v roce 2020 – potřebné dokumenty
k zaslání (el. podpis nebo datová schránka – datová schránka školy je
72xdy7g, mail nedorostova@2zsberoun.cz ) Přihlášky zašlete, prosím,
v termínu od 8. 5. do 14. 5.
1. Zápisní list
2. Žádost o zařazení do MŠ
3. Kopie rodného listu dítěte
4. Kopie očkovacího průkazu – formát PDF nebo černobílá fotografie
(raději PDF)
5. Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte (užívání léků, zprávy od
odborných lékařů, diety, zdravotní omezení – postižení)
6. Čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte.
Potvrzením o podané přihlášce do MŠ bude mail ze školy, kde bude
uvedeno registrační číslo dítěte. Seznam přijatých dětí s uvedením
registračního čísla bude zveřejněn na webu školy a v hlavním
vchodu do základní školy.
Osobní podání přihlášky do MŠ
1. Zápisní list
2. Žádost o zařazení do MŠ
3. Rodný list dítěte
4. Očkovacího průkaz
5. Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte (užívání léků, zprávy od
odborných lékařů, diety, zdravotní omezení – postižení)
6. Občanský průkaz
Obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky, na kterém bude registrační
číslo dítěte. Seznam přijatých dětí s uvedením registračního čísla
bude zveřejněn na webu školy a v hlavním vchodu do základní
školy.
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