
Mateřská škola Rokycany, U Saské brány, příspěvková organizace
ŽÁDOST  O  PŘIJETÍ  DÍTĚTE  K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

                                       Registrační číslo:
S nástupem ve školním roce 20…./20….      
Datum zahájení docházky do mateřské školy:

         (nehodící se škrtněte)

   U Saské brány Raisova (Pohádka)

Rodiče dítěte/ zákonní zástupci žádají o přijetí dítěte:
Jméno příjmení: Datum narození: Rodné číslo:

Trvalý pobyt: Státní občanství: Pojišťovna:

Údaje o rodině:
Jméno, příjmení matky: Trvalý pobyt: Telefon:

Jméno, příjmení otce: Trvalý pobyt: Telefon:

     
Doplňující informace k žádosti, sdělení škole a přílohy: 

Zdravotní stav dítěte:
 

Individuální vzdělávání dle 
§34b školského zákona:       
ANO/NE     
(nehodící se škrtněte)   

Byli jste v loňském roce u zápisu 
v naší MŠ:      
ANO/NE     
(nehodící se škrtněte)   

Zákonní zástupci si zvolili společného zmocněnce pro jednání s mateřskou školou ve správním řízení a pro 
doručování písemností v souladu s § 20 a §35 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jméno, příjmení:   Adresa pro doručování písemností včetně PSČ:
 (pokud se liší od trvalé adresy trvalého bydliště)

Telefon, e-mail:

Zákonní zástupci berou na vědomí, že:
1.  Mateřská škola   může    přijmout    v souladu s §34   odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o  předškolním,

základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský  zákon,  ve  znění  pozdějších
předpisů), pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí
k povinnému předškolnímu vzdělávání.

2. Škola zpracovává osobní údaje dítěte v souladu s §28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
ve  znění  pozdějších  předpisů,  za  účelem vedení  matriky  školy  a  školní  jídelny.  Při  vedení  školní
dokumentace postupuje v souladu se  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.

3. Podle § 35 odst. 1. písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, může
ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy, pokud ukončení doporučí lékař nebo školské
poradenské zařízení.

Zákonní zástupci prohlašují, že veškeré informace uvedené v žádosti jsou pravdivé  a že byli ve smyslu
§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění seznámeni:
1. S podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.
2. S kritérii pro přijímání do mateřské školy.
Poučení:
Případné úmyslné uvedení nepravdivých údajů v této přihlášce, nebo nenahlášení dodatečných změn důležitých
pro vydání Rozhodnutí o přijetí dítěte je považováno za přestupek dle § 21, dost. 1., písm. b, c, přestupkového
zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V Rokycanech dne: ………………………… ………………………………………………..
                  Podpisy obou rodičů / zákonných zástupců
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