Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
na šk. r. …………………………………..
Tímto Vás žádám o přijetí dítěte ...................................................................... k předškolnímu vzdělávání
(jméno a příjmení dítěte)
do mateřské školy: ……………………………………………………………………………………………………….
K rukám ředitelky MŠ.
Žádost podána dne: ______________________

číslo jednací: _________________________

Přijetí k předškolnímu vzdělávání žádáme s nástupem od
____________________________________
*)
a)
s celodenní docházkou
b) omezenou docházkou
a to ..................................
Údaje o dítěti:
Jméno a příjmení dítěte____________________________________________________________________
Datum narození _____________________________________ státní příslušnost_______________________
Trvalý pobyt______________________________________________________________________________
Dítě se zdravotním postižením:

*)

a) ANO

b) NE

Údaje o zákonných zástupcích dítěte:
Jméno a příjmení matky_________________________________ telefon_______________________
Trvalý pobyt________________________________________________________________
Jméno a příjmení otce___________________________________ telefon_______________________
Trvalý pobyt________________________________________________________________
Rodiče žijí odloučeně:

*)

Rodiče se dohodli na střídavé péči o dítě :

a) ANO

b) NE

a) ANO

b) NE

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Zákonný zástupce prohlašuje, že byl seznámen (a bere na vědomí) s vnitřním předpisem školy o přijímání dětí do mateřské
školy, s kritérii pro příjímání dětí a ukončení docházky do mateřské školy a dodání Evidenčního listu dítěte do 15 dnů od podání
přihlášky, s vyjádřením dětského lékaře.
*) nehodící se škrtněte:
1. a) Dítě nedochází do jiné mateřské školy.
b) Dítě dochází do mateřské školy: ……………………………………………………………………………………..
2. a) Žádost o přijetí dítěte nepodáváme současně do jiné mateřské školy
b) Žádost o přijetí dítěte podáváme současně do MŠ: ………………………………………………………………….
Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/ 2004 Sb., správní řád, v platném znění, Vám tímto sděluji, že v zahájeném správním řízení
o žádosti ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání podle § 34, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je Vám jako zákonnému zástupci dána možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí. Mateřská škola má za to, že byly shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Pokud však budete mít zájem
využít této zákonné možnosti, dostavte se osobně po předchozí telefonické domluvě do ředitelny Mateřské školy Varnsdorf
a to nejpozději do 7 dnů ode dne podání žádosti, kde lze také nahlédnout do spisové dokumentace dle § 38 odst.1 správního řádu.
Zákonní zástupci dítěte jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a oznamovat škole další údaje a změny, které jsou podstatné
pro průběh vzdělávání.

Datum a podpis zákonného zástupce : ……………….……......................................................

Žádost převzala dne: ……………………..……………………………..............................................
ředitelka MŠ (razítko a podpis )
*) nehodící se škrtněte
Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

