
  Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace  
  Němčany 37, Slavkov u Brna 68401    

 tel: 544220422, e-mail:zs.nemcany@centrum.cz, www.zs-nemcany.cz  

  
Příloha k Rozhodnutí o přijetí dítěte  

  

Dohoda o způsobu a délce docházky a rozsahu stravování dítěte v mateřské škole  
  

(vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, dle § 1a odst. 5 a § 4 odst. 1)  

  

Jméno a příjmení dítěte: ….............................................................................................................  

  

Datum narození dítěte: …........................  Bydliště: ……………………………………………..  

  

  

Typ docházky (* nehodící škrtněte):  

  

Celodenní docházka *                                              Polodenní docházka*  

 

  

Prohlášení rodičů  

  

Přihlašujeme dítě ke stravování po dobu pobytu v MŠ Němčany, rozsah stravování je dán  

rozsahem platné Dohody a docházky dítěte do MŠ.  

Rozsah stravování je stanoven tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, 

stravovalo vždy.  

Úplatu a stravné budeme hradit bankovním převodem do předem stanoveného termínu příslušného 

měsíce.  

  

K žádosti o přijetí do MŠ je nutné doložit evidenční list (obdržíte u zápisu v mateřské škole). Bez 

potvrzení lékaře o stanoveném pravidelném očkování (§50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví) nemůže být dítě do MŠ přijato.  

   

  
Dávám svůj souhlas MŠ Němčany 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 ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. 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.  
Byl/a jsem poučen/a o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR.  
Byl/a jsem poučen/a o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., o 

správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet do spisu.  Souhlas poskytuji na celé 

období školní docházky.  

   

V Němčanech dne:………... 2022  

  

 Podpis rodiče (zák.zástupce):        Mgr. Zuzana Olejníková, ŘŠ:  


