Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3
Kotlaska 3/30, 180 00 Praha 8
Tel., Fax : 284 823 823
Email: ms.kotlaska@seznam.cz
Čj.:

Registrační číslo:………………….

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2018/2019
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 o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Jméno a příjmení dítěte: .......................................................................................................................................
Datum narození: .....................................................................................................................................................
Místo trvalého pobytu: ......................................................................................................................PSČ:…….
1. k pravidelné celodenní docházce
2. k pravidelné polodenní docházce
Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti přijetí dítěte do mateřské školy bude vyřizovat zákonný zástupce:
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………..…………………………
Místo trvalého pobytu:…………………………………………………………………...……PSČ:………….
Doručovací adresa (pokud se liší):……………………………………………………………………….…….
Tel.:………………………………..…, e-mail:……………………………………………………………..…
Ověřil:
podpis ředitele MŠ

……………………….………...

Souhlas k evidování osobních a osobních citlivých údajů
Dáváme svůj souhlas jmenované mateřské škole k tomu, aby evidovala osobní a citlivé údaje včetně rodného
čísla našeho dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozdějších předpisů.
Svůj souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, ve znění pozdějších předpisů, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických a jiných
vyšetření, pro mimoškolní akce školy, úrazové pojištění dětí a pro jiné účely související s běžným chodem školy.
Souhlas poskytujeme na celé období předškolní docházky dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu,
po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje.
Souhlas poskytujeme pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé
údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.
O přijetí dítěte k PV rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení a to do 30. dnů ode dne podání žádosti
zákonným zástupcem dítěte. Při rozhodování postupuje dle platných kritérií.
Zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to do pátku 25. května 2018.
Žádost o přijetí

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn ve vitríně u vstupu do MŠ a na webu
školy, a to po dobu alespoň 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný
zástupce poštovní zásilkou do vlastních rukou. Předpokládaný den zveřejnění je 1.červen 2018.

Datum podání žádosti: ............................................

...........................................................................
podpis zákonného zástupce – žadatele

...........................................................................
podpis druhého zákonného zástupce

Ke své žádosti přikládám:
• Evidenční list pro dítě v mateřské škole, vyplněný a podepsaný oběma zákonnými zástupci a potvrzený
dětským lékařem.
Zákonný zástupce k zápisu do MŠ předloží:
Originál nebo ověřenou kopii rodného listu dítěte
Občanský průkaz zákonného zástupce
Cizí státní příslušník mimo EU:
Originál rodný list nebo platný pas dítěte (platný trvalý pobyt delší než 90 dnů)
Platný pas zákonného zástupce
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