
             Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání       

                                                          Registrační číslo:                                                             
                                                 (doplní ředitelka školy)                                                                                      

   Žadatel:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: …………………………………………………………………………………………………………

ADRESA TRVALÉHO POBYTU: …..………………………………………………………………………………………

TELEFON:  ……………………………………………..     ID datové schránky: …………………………………………

E-MAIL: ………………………………………………....

Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s místem trvalého pobytu): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon)

Žádám o přijetí mého dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Volary
od ……………………………… . 

Požadavek umístění dítěte:      MŠ Sídliště Míru                  MŠ Revoluční ulice           
(Označte Vámi upřednostněnou MŠ zakroužkováním, pokud by nebylo možno zařadit Vaše dítě do
  zvolené MŠ bude s Vámi skutečnost projednána osobně.)

   Údaje o dítěti:      

JMÉNO A PŘÍJMENÍ :  ……………………………………………………………………………………………………..

DATUM NAROZENÍ:  ………………………………………………………………………………………………………  

ADRESA TRVALÉHO POBYTU:  …………………………………………………………………………………………

Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje a citlivé 
osobní údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000  Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a 
ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona 
č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických 
vyšetření.                                                                                                                                                                                        
Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR.                                            
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.  

Dále beru na vědomí, že mé dítě je od prvního dne přijetí přihlášeno k celodenní docházce. Beru na vědomí, že nezaplacení 
úplaty za vzdělávání a poplatků za stravování v mateřské škole (dle §123 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona ve znění
pozdějších předpisů § 6 vyhlášky č. 14/2005Sb. lze považovat za narušení provozu závažným způsobem. V souladu s § 35 
zák. č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pak lze docházku dítěte do mateřské školy ukončit.                                   
Beru na vědomí stanovení zkušební doby ředitelkou školy v délce 3 měsíců ode dne nástupu dítěte do mateřské školy dle      
§ 34 odst.3  zákona č.561/2004 Sb. školského zákona (netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou).                        

                                                                                                     

   

Ve Volarech    dne …………………………………     Podpis zákonného zástupce: ……………………………………..


