Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace,
Pracoviště Mateřská škola, Požární 61/8, 71300 Ostrava-Heřmanice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání
REGISTRAČNÍ ČÍSLO DITĚTE:
ČÍSLO ROZHODNUTÍ:

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM NEBO PSACÍM STROJEM
Jméno

rodné číslo

Příjmení

státní příslušnost

datum narození

mateřský jazyk

Bydliště

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodnémm přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů.

zdravotní pojišťovna dítěte

dětský lékař

k zápisu od

Údaje o rodině dítěte
Jméno a příjmení otce

Datum narození

Místo trvalého pobytu

Telefon

E-mail

Datová schránka (ID)

Zaměstnavatel (název, adresa, telefon)

Jméno a příjmení matky

Datum narození

Místo trvalého pobytu

Telefon

E-mail

Datová schránka (ID)

Zaměstnavatel (název, adresa, telefon)

Nepracuje –

na MD –

do zaměstnání nastoupí

Sourozenci – jméno, příjmení a datum narození

Adresa pro doručování písemností

- nehodící se škrtněte -

Prohlášení zákonného zástupce:
1. a) Dítě nedochází do jiné mateřské školy.

b) Dítě dochází do mateřské školy……………………………………

2. a) Žádost o přijetí dítěte nepodáváme současně do jiné mateřské školy
b) Žádost o přijetí dítěte podávám současně do MŠ …………………………………… - ……………….…………………….
Podpis -----------------------------------------------------------

Prohlášení rodičů
Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby v rodině nebo nejbližším okolí
dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž dítě přišlo do styku.
Jsme si vědomi, že uvedením nepravdivých údajů, které budou mít vliv na přijetí dítěte do mateřské školy, můžeme způsobit
dodatečnou změnu rozhodnutí o přijetí.
Souhlasíme s uhrazením školného a stravného vždy do 20. dne předcházejícího měsíce.
V souladu s § 35 zákona č. 561/2004 Sb. pak lze docházku dítěte do mateřské školy ukončit, o čemž budeme informováni
7 dnů předem.
Pro účely ověření pravdivosti údajů, které jsme uvedli v této přihlášce, z důvodu povinnosti vedení dokumentace školy podle
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vedení systému evidence docházky dětí tímto
vydáváme mateřské škole, jejímu zřizovateli statutárnímu městu Ostrava – Městskému obvodu Slezská Ostrava a
statutárnímu městu Ostrava souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to na celé období předškolní docházky dítěte v této škole a na zákonem stanovenou
dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje.
Souhlasíme s pořizováním fotografií audio a video záznamů za účelem vedení www stránek školy, její propagace a
prezentace na nástěnkách apod.. Zároveň souhlasím s pořizování společných fotografií, audio a video záznamů svého dítěte
při akcích pořádaných školou.
Bereme na vědomí, že jako zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání máme podle
ustanovení § 36 a 38 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších dodatků možnost před vydáním rozhodnutí nahlížet do
spisu a vyjádřit se k jeho podkladům, a to po předchozí telefonické dohodě s ředitelkou mateřské školy.
Prohlašujeme, že jsme se dohodli s Mateřskou školou , včetně odloučených pracovišť, zastoupenou ředitelkou na celodenní
docházce našeho dítěte do mateřské školy.
Zákonní zástupci dítěte byli v rámci zápisu seznámeni se Školním řádem a Školním vzdělávacím programem.
Dohodli jsme se, že dítě při všech právních jednáních spojených s řízením o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ve
smyslu ustanovení § 892 a následujících paragrafů zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zastupovat pouze matka – pouze otec – společně oba rodiče dítěte* (nehodící škrtněte)
……………………………………………………………………………………………………………………..….(jméno, příjmení)

V Ostravě dne

podpis matky, otce:
podpis ředitelky:

Vyjádření lékaře
ke zdravotnímu stavu dítěte se zohledněním potřeb dítěte na speciální výchovnou péči a režim (zdravotní postižení, chronické
onemocnění, odchylky v psychomotorickém vývoji):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dítě bylo řádně očkováno: ………………………………………………
Bere pravidelně léky: …………………………………………..…………

Alergie :……………………………………………………………………..

Dítě se může účastnit akcí školy: plavání ……………………………..
škola v přírodě ……….…………………...
sauna/infrasauna …………………………….
doporučuji – nedoporučuji přijetí dítěte do mateřské školy

datum

razítko a podpis lékaře

