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tel. +420 774 744 849; email: pohadkams@seznam.cz; ID datové schránky: yhzkw8a

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Datum doručení do MŠ:

Registrační číslo:

Spisová značka:

14.5.2019

MŠ-Z

SŘ-Z

/2019

Převzala: Bc. Jitka Andrlová, ředitelka MŠ
Marie Šťastná, zástupce řed. MŠ
Lenka Sušírová, vedoucí uč. odloučeného pracoviště MŠ

/2019

Počet stran:

2

Počet příloh:

Zákonný zástupce dítěte
Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání
bude vyřizovat zákonný zástupce:
Jméno a příjmení
Datum narození
Místo trvalého pobytu
Adresa pro doručování
Kontaktní telefon*

Email*

Datová schránka*

* nepovinný údaj, jehož uvedením zákonný zástupce souhlasí s jeho využitím k zefektivnění komunikace mezi školou a zákonným zástupcem v tomto
správním řízení (v době přijímacího řízení)

Totožnost zákonného zástupce byla ověřena z občanského průkazu (z jiného dokladu).

ANO NE

žádá o přijetí dítěte
Jméno a příjmení
Datum narození
Místo trvalého pobytu
Totožnost dítěte byla ověřena z rodného listu. ANO NE

Doklad o trvalém pobytu byl zkontrolován.

ANO NE

k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020
v Mateřské škole Pohádka, Mělník, příspěvkové organizaci.
Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od: 1.9.2019

jiného data:…………………………….

Pro stanovení podmínek pobytu dítěte v MŠ uvádím následující doplňující údaje:

požadovaná délka docházky dítěte do MŠ (nevhodnou variantu prosím škrtněte)
Jiná docházka
Celodenní

Polodenní

Individuální vzdělávání

 např. pouze některé dny v týdnu

Jiný požadavek zákonného zástupce dítěte na pobyt dítěte v MŠ:

Upozornění:
V souladu s § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, je třeba při přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném
znění (tzn., že mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,
má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Vyjádření
lékaře - přílohu č.1 k této žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce dítěte do
sídla ředitelství mateřské školy (Slovany 2966, Mělník) nejpozději do 14 dnů od podání žádosti, tzn. do 28.5.2019.
Mateřská škola může přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti
nákaze imunní jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má zákonný zástupce
dítěte v sídle ředitelství MŠ (Slovany 2966, Mělník) dne 30.5.2019 v čase od 8 do 14 hodin možnost nahlédnout
do spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.
Ředitelka MŠ rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ od školního roku 2019/2020 ve správním řízení
bezodkladně, nejpozději ve lhůtě do 30. dnů od podání žádosti.
Zpracování osobních údajů na žádosti je nezbytné pro splnění právní povinnosti (§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004
Sb. a § 34 odst. 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb.) a správce údajů je bude zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném
pro vedení správního řízení a uchovávat po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem a dle dalších platných
právních předpisů.

Informovaný souhlas: Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala
a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mé a mého dítěte ve smyslu ustanovení zákona o ochraně
osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytuji na dobu tohoto správního řízení.

Čestné prohlášení zákonného zástupce dítěte:
Svým podpisem potvrzuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou přesné, pravdivé a úplné.

V Mělníku dne

Podpis zákonného zástupce

