Mateřská škola Závišice

ZŠ a MŠ Závišice, p.o., Závišice 110, 721 21 Kopřivnice
www.zszavisice.cz email: ms.zavisice@seznam.cz

IČO: 70994781

tel: 591 141 126

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Žádám o přijetí svého dítěte:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalý pobyt:
Podací razítko:
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Závišice, jejíž činnost vykonává Základní a
Mateřská škola Závišice, příspěvková organizace ve školním roce 2020/2021.
Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalý pobyt:
Telefon, email1:
Osobní datová
ano
ne
ID datové schránky:
schránka:
Adresa pro doručení písemností: (není-li shodná s adresou trvalého pobytu)
Požadovaná délka docházky dítěte
do MŠ:

celodenní

polodenní

Datum nástupu k předškolnímu vzdělávání:
K žádosti bylo doloženo:

Průkaz totožnosti:

ano

ne

Rodný list dítěte:

ano

Potvrzení pediatra
1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy.
2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti
a) zdravotní
b) tělesné
c) smyslové
d) jiné
3. O řádném očkování podle § 50
Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
4. Alergie

V……………………dne………………
1

Razítko a podpis lékaře

Tyto údaje jsou nepovinné, uveďte je v případě, pokud chcete být jejich prostřednictvím v případě potřeby kontaktování.
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Základní škola a Mateřská škola Závišice, příspěvková organizace je správcem osobních údajů.
Informace o zpracování svých osobních údajů naleznete na www.zszavisice.cz/ dokumenty.
Se všemi podmínkami přijetí do mateřské školy jsem byl/a seznámen/a. Prohlašuji, že údaje, které
jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.
Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke
kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte
a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat,
postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou
(školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře,
má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

Datum podání žádosti:……………………

Podpis zákonného zástupce:……………………
Podpis ředitelky:……………………………….

Razítko ZŠ a MŠ:
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