Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín, příspěvková organizace

Č.j. ...............................................

Registrační č.: .....................

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY RAFÍK
Zákonný zástupce dítěte, který dle vzájemné dohody bude komunikovat s mateřskou školou:
Jméno, příjmení:

...........................................................................................................................
s trvalým pobytem: ………………….. ………………………………………..
doručovací adresa: ……………………………………………………………..
e-mail: ………………………………………………………………………….
číslo datové schránky: …………………………………………………………

žádá o přijetí dítěte
jméno a příjmení dítěte:

.........................…………………………………………….

rodné číslo dítěte:

.......................………………….…………………………..

s trvalým pobytem:

.........................……………………………………………..

k předškolnímu vzdělávání
ve školním roce

2021/2022

Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy bude ředitel školy postupovat na základě zákona
č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
platném znění, vyhlášky MŠMT č.43/2006 o předškolním vzdělávání, v platném znění, zákona
č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle „Kritérií pro přijetí dítěte do mateřské školy“.
Po odevzdání žádosti o přijetí Vám bude přiděleno registrační číslo, které vám bude sděleno ihned
osobně, popř. na výše uvedený e-mail nebo formou SMS na vámi uvedené telefonní číslo.
Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně,
nejpozději do 30 dnů (nejpozději do 28. 5. 2021). Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním
seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem-bude zveřejněno na webových
stránkách MŠ a v písemné podobě předáno zákonným zástupcům dítěte osobně v MŠ. Rozhodnutí o
nepřijetí vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání vám bude sděleno písemně na vaši adresu.

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín, příspěvková organizace

Prohlášení zákonného zástupce:
Zákonný zástupce a organizace se dohodli o délce pobytu dítěte v mateřské škole (zakroužkujte):
 Pravidelná celodenní docházka
 Pravidelná polodenní docházka
 Jiný provoz, jaký: ………………………………………………………………………….
Prohlašuji, že mé dítě se podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o
ochraně veřejného zdraví (neplatí pro děti ve věku povinného předškolního vzdělávání), a
nevykazuje známky závažného tělesného či psychického onemocnění, na které by měla být
mateřská škola upozorněna.
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a/ s kritérii pro přijímání dětí do mateřské školy, s postupem
přijímacího řízení a dalšími uvedenými skutečnostmi, a že jsem jim porozuměl/a/.
Byl jsem poučen o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.
500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet do
spisu.
Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas k tomu, aby organizace zpracovávala a
evidovala osobní údaje a citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č.110/2019
Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění. Souhlas poskytuji na celé období docházky dítěte
a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se dokumentace povinně archivuje.

Datum nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání: ……………………….

Kontaktní telefon: ……………………………………
Datum podání žádosti: ……………………………….

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

