Mateřská škola Závišice

ZŠ a MŠ Závišice, p.o., Závišice 110, 721 21 Kopřivnice
www.zszavisice.cz

email: ms.zavisice@seznam.cz

tel: 591 141 126

IČO: 70994781

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Žádost číslo1
Rodiče dítěte / zákonní zástupci
Jméno a příjmení matky:
Bydliště:

Korespondenční adresa :
(není-li stejná s adresou bydliště)

číslo telefonu:
email:

Datová schránka:

Jméno a příjmení otce:
Bydliště:

Korespondenční adresa :
(není-li stejná s adresou bydliště)

číslo telefonu:
email:

Datová schránka

Žádají o přijetí dítěte
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Bydliště:

Korespondenční adresa :
(není-li stejná s adresou bydliště)

k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Závišice 110, p.o., 742 21.
Pracoviště Mateřská škola
ve školním roce 2018 / 2019
Den a měsíc zahájení docházky k předškolnímu vzdělávání:………………………………………………
Požadovaná délka docházky dítěte do MŠ

□

celodenní docházka

□

omezená docházka (polodenní)

Odůvodnění žádosti:………………………………………………………………………………………………………………………….
Zákonní zástupci byli ve smyslu §36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění seznámeni s podklady pro vydání rozhodnutí o
přijetí dítěte do mateřské školy, a to:
1. S podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
2. S kriterií pro přijetí dětí do mateřské školy
3. S požadavky kladenými na děti přijímané do Mateřské školy Závišice
Zákonní zástupci ve smyslu §38 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění mají právo nahlížet do spisu. Zákonní zástupci mohou
nahlížet do spisu po předchozí domluvě se zástupcem ředitele školy v době od 31. 5. 2018 do 15. 6. 2018.

V Závišicích dne……..…………………….. Podpisy obou rodičů:……………………………………….………………………
1

Vyplní MŠ

Mateřská škola Závišice

ZŠ a MŠ Závišice, p.o., Závišice 110, 721 21 Kopřivnice
www.zszavisice.cz

email: ms.zavisice@seznam.cz

tel: 591 141 126

IČO: 70994781

1. Vyjádření lékaře / dle § 50 zákona 258 / 2000Sb. /
A. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy: ANO / NE
B. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti :

a/ zdravotní
b/ tělesné
c/ smyslové
d/ jiné
Jiná závažná sdělení o dítěti………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….
Alergie……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C. Dítě je řádně očkováno (nevyžadujeme u dětí, kterých se týká povinná školní docházka):
……………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………
D. Dítě vyžaduje péči v logopedické oblasti ……………………………………………………………………………………….
E. Možnost účasti na akcích – plavání – škola v přírodě,…………………………………………………………………….
V …………..………………….... dne ………………………..……………
…..……………………………………
razítko a podpis lékaře

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE (žadatelů)
Veškeré uvedené údaje jsou pravdivé.
Jsme si vědomi, že uvedením nepravdivých údajů, které ovlivní přijetí dítěte do mateřské školy,
můžeme způsobit dodatečnou změnu při rozhodování o přijetí s ohledem na stanovená kritéria.
Bereme na vědomí, že po opakovaném nezaplacení úplaty za vzdělávání nebo stravování ve stanoveném
či dohodnutém termínu, jakož i po neomluvené absenci dítěte v MŠ delší než 2 týdny nebo po opakovaném
narušování provozu MŠ závažným způsobem lze docházku dítěte do MŠ ukončit.
Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého
dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas
poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 sb. školského zákona v platném znění,
vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí školy, úrazové
pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních
materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas
poskytuji na celé období docházky mého dítěte na této mateřské škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se
tato dokumentace na mateřské škole povinně archivuje. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 sb. Dále
dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat
psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a odborných
služeb. Dále souhlasím s tím, že výtvarné práce a jiné výrobky mého dítěte zhotovené v mateřské škole mohou sloužit
k prezentaci školy, na soutěžích a k využití propagace školy.
V Závisících dne:………………………….. ….

Podpis žadatele:……………………………………….

Podpis ředitele:…………………………………………
Razítko ZŠ a MŠ:

