ŽÁDOST
o poskytnutí příspěvku na školné z rozpočtu města na docházku dítěte do předškolního
zařízení, které není zřízeno městem či obcí nebo svazkem obcí, zákonným zástupcům dítěte
nepřijatého pro školní rok 2020/2021 k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy
zřizované městem Mníšek pod Brdy nebo zřizované jiným městem či obcí či svazkem obcí
pro školní rok 2020/2021 do veřejné MŠ (dále jen „příspěvek na školné“ nebo „příspěvek“)

Na základě usnesení zastupitelstva města Mníšek pod Brdy č. doplnit ze dne doplnit žádám o
příspěvek na školné pro dítě docházející do předškolního zařízení, které není zřízeno městem
či obcí či svazkem obcí pro dítě:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
Telefon zákonných zástupců

………………………
………………………
………………………
………………………

Název, adresa, IČO a kontakt předškolního zařízení, které dítě navštěvuje:

Sjednaná docházka pravidelná od ………….. 1 den, 2 dny, 3 dny, 4 dny, 5 dní v týdnu
(zakroužkujte)
Výše měsíčního školného: ………………….. Kč

Potvrdil:

………………………………………………………
razítko a podpis předškolního zařízení

Příspěvek na měsíc.........................školního roku 2020/2021
Zákonný zástupce:
Matka:
Datum narození:
Bydliště:
Otec:
Datum narození:
Bydliště:
Telefony na rodiče:
Výplatu příspěvku požaduji zaslat na účet č. ................................................../................
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Čestně prohlašuji, že jmenované dítě nenavštěvuje žádné veřejné předškolní zařízení zřízené
městem či obcí nebo svazkem obcí a že pokud by se tento stav změnil, oznámím tuto
skutečnost neprodleně nejpozději do osmi dnů od takové změny MÚ Mníšek pod Brdy.
Z důvodu objektivního posouzení mé žádosti souhlasím s tím, že ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES bude pracováno s mými osobními údaji, jakož i s osobními údaji
za podmínek stanovených zákonem. Tyto skutečnosti potvrzuji svým vlastním podpisem.
Datum: ...................................
Podpis žadatele/zákonného zástupce dítěte: ...........................................................................
Přílohy:
Podepsaná Pravidla pro přidělení finančního příspěvku na školné z rozpočtu města
Doklad o přijetí dítěte do soukromého předškolního zařízení na území ČR, o sjednání
pravidelné měsíční docházky
Doklad o výši a úhradě školného
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Rodný list dítěte případně jiná listina, kterou žadatel prokáže, že je zákonným zástupcem
dítěte (pouze předloží k ověření)

Vyplní MěÚ Mníšek pod Brdy:
Žádost schválena radou města dne .........................................
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