Mateřská škola,Křivsoudov

257 66 Křivsoudov 172

Registrační číslo:…………...

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Na základě § 34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
žádám jako zákonný zástupce dítěte
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………
Datum narození:……………………………………..……
Místo trvalého pobytu (u cizinců místo pobytu):………………………………………………..
…………………………………………………….…. ………………PSČ……………………
Zdravotní stav dítěte vyžaduje speciální péči:

ne

ano

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Křivsoudov od 1.9.2021
v tomto rozsahu: a) pravidelná celodenní docházka
b) pravidelná, ale omezená docházka
Žadatel (zákonný zástupce):
Jméno, příjmení, titul ……………………………………………………………………….
Adresa pro doručení písemností………………………………………
Telefon: ……………………………….

….PSČ……………

E-mail: ……………………………………………

Sourozenci (docházející do MŠ) – jméno a datum narození: ……………………………………
PROHLÁŠENÍ:
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) seznámen(a) s postupem při přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání včetně kritérií pro přijetí dítěte do Mateřské školy, Křivsoudov
Jako zákonný zástupce zastupující výše uvedeného účastníka řízení (dle § 36 odst.3 zákona č.500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění), máte možnost ještě před vydáním rozhodnutí nahlížet do spisu,
požádat o informace, činit návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Tohoto práva můžete a
nemusíte využít

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.
Informace o ochraně osobních údajů :
Mateřská škola informuje o tom, že bude v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
2016/679 a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2016/680 – GDPR evidovat osobní údaje a osobní
citlivé údaje vašeho dítěte pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona 561/2004 Sb.,
školský zákon, v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických a jiných
vyšetření, pro mimoškolní akce školy /školní výlety/, úrazové pojištění dětí a pro jiné účely související
s běžným chodem školy.

Osobní údaje se evidují po celé období předškolní docházky dítěte na této škole a na zákonem
stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje. Škola nesmí tyto osobní a citlivé
osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.

………………………
datum podání žádosti

………………………………..
podpis žadatele (zákonného zástupce)

Vyplňuje mateřská škola:
K žádosti byly předloženy tyto doklady:
▪ občanský průkaz žadatele
ano
ne
▪ u cizinců oprávnění k pobytu na území ČR
na dobu delší než 90 dnů
ano
ne
▪ rodný list dítěte
ano
ne
▪ doklad lékaře o zdravotním stavu dítěte a o provedeném očkování nebo má
doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, popř. pro
dočasnou kontraindikaci (z dlouhodobého hlediska brání zdravotní stav dítěte
podání očkovací látky).
/ doklad o provedeném očkování nemusí mít dítě, pro které je předškolní
vzdělávání povinné/
ano
ne
▪ další doplňující doklady:
..............................................................................
..............................................................................
Přijato dne .......………………..pod č.j..……….....

Správní řízení ukončeno dne:...........…………………......

Nabylo právní moci dne:

……………………………
Bc Radka Martínková
řed. MŠ

