
Žádost o přijetí dítěte
  do mateřské školy

Dítě:

Nezaměstnaná V domácnosti       Na mateřské dovolené : - s přihlašovaným dítětem

Sourozenci dítěte : rok narození :

Navštěvují / vovali zdejší  MŠ? ano   -   ne

Pobírám dávky sociální péče :              ano     -       ne 

razítko mateřské školy

Jméno : Datum narození :

Příjmení : Registrační číslo :

Trvalý pobyt : Místo narození :

Zdravotní pojišťovna : Státní občanství :

O přijetí žádají rodiče, zákonní zástupci :
Jméno a příjmení otce : Datum narození :
Adresa trvalého pobytu : Telefon :

Zaměstnání : Telefon :

Jméno a příjmení matky : Datum narození :
Adresa trvalého pobytu : Telefon :

Zaměstnání : Telefon :

              - s jeho sourozencem             
jméno :

K přijetí                  od ……………………………………………………………………….. ( den, měsíc, rok )

na     pravidelnou celodenní  docházku                               od………………..hod.    do……………  hod.
        polodenní docházku                                                  od………………..hod.    do……………...hod.
        individuální vzdělávání
 * nehodící se škrtněte



zařízení, či odborného lékaře.

Vyjádření rodičů ke zdravotnímu stavu dítěte :

Dítě se podrobilo pravidelnému očkování :             ano      -     ne

U dítěte s potřebou podpůrných opatření žadatel o přijetí do MŠ předloží vyjádření školského poradenského

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti ve  věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  ( dle 

zákona č.500/2004 správního řádu podléhá správnímu řízení ) bude vyřizovat :
Zákonný zástupce : …………………………………………………………………………...( jméno, příjmení )

Doručovací adresa : …………………………………………………………………………………………………

( vyplňte jen pokud se liší od adresy trvalého bydliště - na tuto adresu bude doporučeně doručeno rozhodnutí )

Souhlasíme s tím, aby Mateřská škola Krnov, náměstí Míru 12, okres Bruntál evidovala osobní údaje
a ostatní citlivé údaje včetně rodného čísla našeho dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č.101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech v platném znění. Svůj souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace školy podle 
zákona č.561/2004 Sb.,školský zákon v platném znění, statistické účely, vedení nezbytné zdravotní 
dokumentace a psychologických a jiných vyšetření, pro mimoškolní akce, úrazové pojištění dětí a pro jiné
účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období předškolní docházky dítěte   
na této škole a na stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje.
Souhlas poskytujeme pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní

V Krnově dne

Splnění kritérií stanovených MŠ náměstí Míru Krnov:       ano              ne

(Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Krnov, náměstí Míru 12, okres 
Bruntál, příspěvková organizace pro daný školní rok.)

a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.
O přijetí (nepřijetí ) budou rodiče vyrozuměni do 30 dnů od zahájení správního řízení, proti kterému se mohou
dle zákona č.500/2004 Sb.do 15 dnů odvolat. V průběhu správního řízení mají možnost  nahlížet do spisu.

Prohlašujeme, že uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpisy zákonných zástupců dítěte :……………………………………………………………………………..

K předškolnímu vzdělávání                       přijato                      nepřijato

Vydáno rozhodnutí  :

V Krnově dne:

                                                    ……………………………………………………………………………….



 

Martin Šlosar�




                                                                                             

  

                                                                                   





                                                                                     

                                                                                   






