Žádost o přijetí dítěte
do mateřské školy
Dítě:
Jméno:
Příjmení:

Registrační číslo:
Datum narození:

O přijetí žádají rodiče, zákonní zástupci:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Bydliště:

Zaměstnanec Linetu :
ano

ne

nehodící se škrtněte

Ředitelka mateřské školy uzavře se zákonným zástupcem dítěte dohodu (dle výsledku přijímacího řízení )
o docházce dítěte dle §1 a odst.5 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Přijetí dítěte: od……………………………………………………………………………………(den, měsíc, rok)
Typ docházky:
pravidelná celodenní, která odpovídá provozu školy

ᴏ
ᴏpravidelná kratší doba, než odpovídá provozu školy ( při této volbě ještě nutno

vyplnit samostatnou písemnou dohodu, která bude součástí spisu dítěte)
Zákonný zástupce je povinen informovat ředitelku školy při změně údajů.
Ostatní:
Vyjádření rodičů ke zdravotnímu stavu dítěte:

Dítě se podrobilo pravidelnému očkování:
ano
ne
Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ( dle zákona
č.500/2004 Sb.,správní řád,ve znění pozdějších předpisů, podléhá správnímu řízení) bude vyřizovat:
Zákonný zástupce:……………………………………………………………………………………….( jméno, příjmení)
Doručovací adresa:……………………………………………………………………………………………………………………
(vyplňte jen, pokud se liší od adresy trvalého bydliště - na tuto adresu bude doporučeně doručeno rozhodnutí)

Veškeré osobní údaje žáků, jejich zákonných zástupců jsou využívány k rozhodnutí o přijetí k
předškolnímu vzdělávání, k výchově a vzdělávání žáků.Doba uložení těchto dokumentů je 5 let.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Veškeré informace o nakládání s osobními
údaji jsou uvedeny v Prohlášení o zpracování osobních údajů v Mateřské škole Linetka s.r.o.

Pověřenec pro Ochranu osobních údajů :
telefonní číslo:

Jan Kocián

O přijetí (nepřijetí) budou rodiče vyrozuměni do 30 dnů od zahájení správního řízení, proti
kterému se mohou dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, do 15 dnů odvolat.
V průběhu správního řízení mají možnost nahlížet do spisu a dle § 36 odst.3 se vyjádřit k
podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.
Dle § 183 odst.2, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, se kladná
rozhodnutí oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na
veřejně přístupném místě ve škole, a to alespoň na dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a tímto
se považují za oznámená.
Svým podpisem stvrzuji - že jsem byl(a) seznámen(a) s přiděleným registračním číslem dítěte.
- že dítě samostatně zvládá hygienické návyky(WC) a sebeobsluhu.
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.
Podpis zákonného zástupce dítěte:………………………………………………………………………………………
V Želevčicích dne:

Jana Řeháková
ředitelka školy

