
 

 

            Mateřská škola Mratín, okres Praha – východ 

     U Školky 26, 250 63 Mratín 

     příspěvková organizace 

          tel.: 326 982 137, 725 498 230, e-mail: ms.mratin@tiscali.cz 

 

 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – prázdninový provoz 

                                               
 

Zákonný zástupce: 

příjmení a jméno………………………………………..………........................................................... ............................. 

trvalý pobyt:………………………………………………………………………………………………………............. 

kontaktní spojení: tel., e-mail:…………………………………………………………………………………................ 

 

Správní orgán: 

Martina Kvasničková, ředitelka školy 

Mateřská škola Mratín, okres Praha – východ 

U Školky 26, 250 63 Mratín 

 

Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

žádám o přijetí dítěte........................................................................., datum narození...............................................,  

 

trvale bytem................................................................................................................. ........................................................ 

 

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Mratín, okres Praha – východ,  

se sídlem: U Školky 26, 250 63 Mratín  

k prázdninovému provozu v termínu od 13.07. – 17.07.2020. 
 

MŠ Mratín při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 

č. 2016/679 (GDPR) a dalšími právními předpisy. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Advokátní 

kancelář Fara s.r.o. se sídlem Táborská 411/34, 140 00 Praha 4, IČO 02298783. Pověřence můžete kontaktovat 

prostřednictvím odpovědné osoby pověřence, kterou je Jana Kapounová, a to buď na e-mailové adrese 

kapounova@akfara.cz, nebo na adrese Advokátní kanceláře Fara s.r.o., Táborská 411/34, 140 00 Praha 4. Na MŠ 

Mratín jako správce osobních údajů se můžete obrátit prostřednictvím e-mailu ms.mratin@tiscali.cz, datové 

schránky ID sd5u6uj, nebo na adrese U Školky 26, 250 63 Mratín.   

 

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé. 

Beru na vědomí, že podmínkou pro přijetí k prázdninovému provozu je včasná platba stravného a úplaty 

za předškolní vzdělávání (školného). V případě, že platby nebudou uhrazeny v termínu, nebude žádosti 

vyhověno.  

 

Číslo bankovního účtu, na který má být vrácen případný přeplatek stravného, školného (pouze v  případě 

řádného odhlášení, viz Školní řád a Řád ŠJ MŠ Mratín):……………………………………………………………. 

 

Mratín dne: .....................................                                          

Přijato dne: ......................................      
Přiděleno Č.j.: .................................     …………………………………………. 

Přílohy: ...........................................         podpis zákonného zástupce 


