Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
v Základní škole a Mateřské škole Zdiby, příspěvková organizace
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
zákonní zástupci žádají o přijetí dítěte ________________________________________,
datum nar. ______________k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021.
Další údaje o dítěti :
Rodné číslo _________________Místo narození______________________________________
Státní občanství__________Trvalý pobyt ___________________________________________
Zdravotní pojišťovna ______________________________
Zdravotní stav, postižení, obtíže __________________________________________________
Na celodenní – polodenní – čtyřhodinovou docházku – 5ti denní v měsíci – zkušební pobyt
Sourozenci: jméno, třída _________________________________________________________
Zákonní zástupci:
OTEC __________________________ Bydliště (pokud je odlišné)_______________________
Telefon do bytu__________________ do zam._______________mobil____________________
E-mail _______________________________________________________________________
MATKA ________________________ Bydliště (pokud je odlišné)_______________________
Telefon do bytu__________________ do zam._______________mobil____________________
E-mail _______________________________________________________________________
Zákonní zástupci se vzájemně dohodli, že zmocněným zákonným zástupcem ve věci přijímacího
řízení k předškolnímu vzdělávání bude ______________________________________________
Korespondenční adresa pro doručení písemností:_______________________________________
______________________________________________________________________________
V __________________ dne _____________
Zapsala:
Potvrzujeme správnost údajů.
Podpisy zákonných zástupců:

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE
Dítě __________________________________________, nar._________________
může být přijato do mateřské školy
1.

je zdravé, řádně očkováno

2.

vyžaduje speciální péči v oblasti */





zdravotní
tělesné
smyslové
jiné (jaké)

Alergie, jiná závažná sdělení o dítěti:

Možnost účasti na akcích školy: cvičení v tělocvičně, plavání, saunování, škola v přírodě*/

..................................................................... ................................................................................
datum
podpis a razítko lékaře
U dítěte se zdravotním postižením žadatel o přijetí do MŠ předloží ještě vyjádření
školského poradenského zařízení.
*/vhodné zaškrtněte, doplňte

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ ( zákonných zástupců ) dítěte ____________________, nar. :
Veškeré námi uvedené údaje jsou pravdivé. Jsme si vědomi, že uvedením nepravdivých údajů, které
ovlivní přijetí dítěte do mateřské školy, můžeme způsobit dodatečnou změnu v rozhodnutí o přijetí
s ohledem na stanovená kritéria.
Dáváme svůj souhlas k tomu, aby MŠ zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje
našeho dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v
platném znění. Náš souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace školy podle
zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace
a psychologických vyšetření, mimoškolních akcí školy jako školní výlety, školy v přírodě,
úrazového pojištění dětí a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytujeme
na celé období školní docházky našeho dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po
kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Souhlas poskytujeme pouze uvedené škole,
která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším
osobám a úřadům. Byli jsem poučeni o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o našem
právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů.
Při narušení provozu MŠ Zdiby závažným způsobem ze strany dítěte, zákonných zástupců lze
docházku v MŠ Zdiby ukončit. Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci
přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 19. 5. 2020 od 12:00 do
16:00 hodin v kanceláři zástupkyně ředitelky pro MŠ Zdiby nahlédnutím do spisu dle § 36, odst. 3,
zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.
Prohlašuji, že jsem byl /a/ seznámena s pravidly pro přijímání dětí do MŠ Zdiby při zápisu
dne 7. 5. 2020.

Ve ……………………. dne …………………….

Zmocněný zákonný zástupce: ( hůlkovým písmem ) …...................................................................

Podpis zmocněného zákonného zástupce…....................................................................................

