Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy v Pěnčíně, Pěnčín 17, 463 45 Pěnčín,
příspěvková organizace
Č.j.: P

Převzato dne :

/

Registrační číslo:

/

Zákonný zástupce dítěte
Jméno a příjmení

Místo trvalého pobytu

Adresa pro doručování písemností (uveďte pouze v případě, že je odlišná od výše uvedeného místa trvalého pobytu)
Státní občanství:
Telefon

E-mail

Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Pěnčíně,
Pěnčín 17, 46345 Pěnčín, příspěvková organizace od školního roku 2019/2020

Účastník řízení
Jméno a příjmení
Datum narození
Místo trvalého pobytu dítěte
Státní občanství
Vyplňuje MŠ: Totožnost zákonného zástupce byla ověřena dle:………………………………………………..
Totožnost dítěte byla ověřena dle rodného listu:………………………………………………….
Ověření provedla oprávněná osoba: ……………………………………………………………….
(Hobelantová Lenka, vedoucí učitelka MŠ)
Nedílnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je potvrzení dětského lékaře o povinném
očkování dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Potvrzení dětského lékaře, že se …………,………………………………nar………………..…….trvalý
pobyt……………………….. podrobil/a stanoveným pravidelným očkováním٭, má doklad, že je proti
nákaze imunní ٭nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci٭, dle ustanovení § 50
zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
Jiná sdělení lékaře:
DOPORUČUJI*
Datum.
* nehodící se škrtněte

NEDOPORUČUJI*
Razítko a podpis lékaře

Prohlášení zákonných zástupců
Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti a v souvislosti s ní jsou pravdivé, a že jsem žádné
podstatné údaje nezamlčel(a).
Souhlas se zpracováním a evidováním osobních a citlivých údajů
Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní a
citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v
platném znění. Svůj souhlas poskytuji také pro účely vedení povinné dokumentace školy v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vedení nezbytné zdravotní
dokumentace, psychologických a jiných vyšetření. Souhlas poskytuji na celé období předškolního vzdělávání v
mateřské škole a dále na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace archivuje.
Mateřská škola vydala „Směrnici o přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020“ (kde jsou
uvedena i platná kritéria a postup přijímacího řízení), se kterou jsem se seznámil(a) a porozuměl (a) jejímu obsahu.
Dle § 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), pokud se jedná o přijetí dítěte uvedeného v §16 odst. 9 školského
zákona, tj. dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné k žádosti doložit vyjádření školského poradenského
zařízení, popř. také registrujícího lékaře, aby ředitel školy mohl vydat Rozhodnutí a také mohla být nastavena vhodná
podpůrná opatření.
Poučení
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl (a) poučen (a) o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve výše uvedené
věci.
Dále jsem byl (a) poučen (a) o tom, že:
a) dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k
podkladům rozhodnutí. Této možnosti můžete využít v úterý 14. 5. 2019 od 8:30 do 11:30, 13:00 do 15:00, v budově
Mateřské školy Pěnčín, příspěvkové organizace. Termín Vaší případné návštěvy si prosím rezervujte na tel. č.
485177273. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno Rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72
správního řádu řádně oznámeno,
b) dle § 36 odst. 5 správního řádu účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední
osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození,
místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba,
c) dle § 38 odst. 1 mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.

Přílohy k žádosti:
Plná moc
V Pěnčíně dne:………………

…………………………………………
vlastnoruční podpis zákonného zástupce

