Základní škola a Mateřská škola Kozolupy, 330 32 Kozolupy

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2017/2018
(podle § 34 školského zákona v souladu s § 37odst.2, § 45 správního řádu)

Žádám o přijetí dítěte
Příjmení, jméno
Datum narození

Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu

PSČ

do Mateřské školy Kozolupy k předškolnímu vzdělávání.
Další informace o dítěti (§ 17 odst.2 vyhlášky č.27/2016 Sb.;) ²⁾:
speciální vzdělávací potřeby :
zdravotní způsobilost ke vzdělávání či zdravotní obtíže :
sociální znevýhodnění :
Zákonní zástupci si zvolili společného zmocněnce pro jednání ve správním řízení a pro doručování písemností
v souladu s § 20 a § 35 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů :
Zákonný zástupce dítěte - žadatel/ka (zmocněnec) :

Příjmení a jméno, titul
Adresa trvalého pobytu

PSČ (dodací pošta)

telefon

e-mail

adresa pro doručení písemností (není-li shodná s trvalým pobytem)
Zákonný zástupce dítěte (zmocnitel) :

Příjmení a jméno, titul

Adresa trvalého pobytu, PSČ

telefon
V
Přílohy (+počet listů) :

podpis zmocněnce

e-mail
dne :

Žádost převzala :

podpis zmocnitele

registrační číslo :

den doručení :

²⁾ viz. str. 2 Žádosti o předškolní vzdělávání
Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
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Základní škola a Mateřská škola Kozolupy, 330 32 Kozolupy
Datum zahájení docházky do MŠ*⁾:

od 1. 9.2017
jiný termín

*⁾ Děti jsou většinou přijímány se zahájením školního roku, tj. od 1.9.

Zákonní zástupci souhlasí s celodenní docházkou (typ provoz MŠ) svého dítěte *⁾:

ano
ne

*⁾ MŠ Kozolupy je mateřskou školou s celodenním provozem od 6.30 do 16.00. Zákonní zástupci si mohou své ditě
vyzveznout i dříve, nejdříve však po 12.00 hod.

Ostatní údaje o dítěti :
místo narození :

mateřský jazyk :

státní občanství :
zdravotní pojišťovna :

kód ZP :

lékař, v jehož péči je dítě :
adresa :

telefon :

Zdravotní problémy, postižení, chronické onemocnění dítěte (zrak, sluch, vada řeči, alergie,diabetes,
srdeční onemocnění,apod.)

dobrovolné údaje:

zaměstnání otce:
zaměstnání matky:

sourozenci (jméno, příjmení,datum narození):

Zákonní zástupci berou na vědomí, že:
1. Škola zpracovává osobní údaje dítěte v rozsahu § 28 odst. 2 a 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
za účelem vedení školní matriky školy a školní jídelny. Při vedení školní dokumentace se postupuje se
zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ředitel MŠ může po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení
předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 1) písm. a - d)
3. Jsme mateřskou školou s celodenním provozem.
Zákonní zástupci prohlašují, že se seznámili s:
1. Informacemi pro zákonné zástupce o zápisu
2. S organizací (průběhem) zápisu a kritérii
3. Školním řádem MŠ
4. Řádem školní jídelny
5. Vnitřním předpisem o úplatě v MŠ
6. S povinností zákonných zástupců doložit doklad o povinném očkování (viz.Vyjádření lékaře)

Podpisy zákonných zástupců :
²⁾ Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou dle § 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.):
se zdravotním postižením (tělesným,zrakovým,sluchovým,mentálním,vady řeči,autistické spektrum,VPU,VPCH,postižení s více vadami)
se zdravotním znevýhodněním(dlouhodobé onemocnění,zdravotní oslabení,lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení,chování)
se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy,
s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu).

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

str. 2

