Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3
Registrační číslo:
Přijato dne:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/ 19
Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává
Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3.
Dítě:
Jméno a příjmení:

____________________________________________

Datum narození:

____________________________________________

Místo trvalého pobytu:

____________________________________________

Předpokládané datum nástupu: _____________________
Dítěti JE x NENÍ diagnostikováno školským poradenským zařízením mentální, tělesné, zrakové nebo
sluchové postižení, závažné vady řeči, závažné vývojové poruchy chování, souběžné postižení více
vadami nebo autismus*).
Žádost o přijetí podáváme v dalších MŠ: ANO NE *)
V případě více žádostí uveďte názvy MŠ v preferenčním pořadí ( včetně naší ):
1.________________________2._________________________3._______________________
*) hodící se zakroužkujte

Prohlášení zákonných zástupců dítěte:
Svým podpisem potvrzujeme, že jsme byli poučeni o tom, že:
 dnem podání žádosti je zahájeno správní řízení a správním orgánem byla stanovena lhůta 7
dnů k dodání dalších potřebných dokladů důležitých k předmětnému řízení, které se opírá o
zákon č. 561/ 2004 Sb., zákon 200/ 2004 Sb., o správním řízení, vyhlášky č. 14/ 2005Sb. ve
znění vyhlášky č. 43/ 2006Sb. o správním řízení
Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:
- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení
v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
- evidenční list s vyjádřením lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad,
že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. U dítěte
s povinným předškolním vzděláváním se nevyžaduje potvrzení bodu číslo 3. Evidenčního listu o
pravidelném očkování
 jsme povinni do žádosti uvést úplné a pravdivé údaje, které mají vliv na toto správní řízení a

doložení skutečností je v zájmu zákonného zástupce
 škola zpracovává osobní údaje ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění, a ve smyslu Nařízení EU číslo 679/ 2016 ze dne 27.4.2016
k GDPR.
 dle zákona o správním řízení můžeme před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu a to
v termínu stanoveném ředitelkou školy
Zákonní zástupci se dohodli, že zmocnění k doručování písemností týkajících se práv a právem
chráněných zájmů dítěte má:
_____________________________________
jméno, příjmení, vztah k dítěti (matka, otec) telefon

_________________________________
doručovací adresa včetně PSČ

Podpisy zákonných zástupců dítěte:
_____________________________________

V______________________dne______________________

________________________________

