
                   Žádost o přijetí dítěte
            k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává 

     Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace

   * nehodící se šktněte

                                                       Údaje o dítěti (účastníku řízení)

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Rodné číslo:

Místo narození:

Státní občanství:

Místo trvalého pobytu:

                                                           Údaje o docházce dítěte

Žádám o umístětní dítěte do: MŠ Lánice 300 *

MŠ Masarykovo náměstí  *

Při rozhodování umístění dětí na jednotlivá pracoviště rozhoduje ředitelka školy s ohledem na oprávněné požadavky

zákonných zástupců a kapacitu jednotlivých pracovišť.

Termín nástupu dítěte do MŠ dne:

Typ docházky dítěte do MŠ: * celodenní

* polodenní 

* omezená

                                                            Údaje o rodině dítěte

Zákonný zástupce dítěte - 1

Jméno a příjmení:

Místo trvalého pobytu:

Zákonný zástupce dítěte-2

Jméno a příjmení:

Telefon a email:Místo trvalého pobytu:

Sourozenci navštěvující MŠ (budou MŠ navštěvovat i po 1.9.2018):

                                       Údaje o předchozím předškolním vzdělávání

Dítě navštěvovalo mateřskou školu:                           * ANO                    NE

Adresa MŠ, kterou dítě navštěvovalo:

                                       PROHLÁŠENÍ  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ:

1) Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti přijetí dítěte do MŠ bude vyřizovat:

Zákonný zástupce (jméno a příjmení):

Adresa pro doručování:

Adresa pro e-mailovou korespondenci:

Číslo telefonu:

Datová schránka:



2) Prohlášení o povolení ke zpracování a evidenci osobních údajů

Dáváme svůj souhlas k tomu, aby MŠ, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86,

příspěvková organizace v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala mé osobní údaje a osobní údaje mého 

dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů a zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 

zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Současně dáváme svůj souhlas uvedené mateřské 

škole, aby evidovala citlivé údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Svůj souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vedení

 nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických a jiných vyšetření, pro mimoškolní akce (školní výlety), úrazové

pojištění dětí a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytujeme na celé období předškolní

docházky do mateřské školy. Souhlas poskytujeme pouze výše uvedené mateřské škole, která mimo zákonem 

zákenem stanovené případy nesmí tyto osobní  a citlivé údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti jsou přesné, pravdivé a úplné a beru na vědomí, že v případě uvedení .  

nepravdivých údajů lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí.

Podpis zákonného zástupce/ zákonných zástupců: ……………………….………………………………

    ...……………………………………….……………

V………………………………… dne …………………

K žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání připojuji vyjádření pediatra o zdravotním stavu dítěte.

                                    Vyjádření pediatra - údaje o zdravotní způsobilosti

1. Očkování 

  Dítě je řádně očkováno a je možné ho přijmout do MŠ dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,

  o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

                                           * ANO           NE

      2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti 

    zdravotní                                                                                                                                             * ANO            NE

    tělesné                                                                                                                                                  * ANO            NE

    smyslové                                                                                                                                           * ANO            NE

    jiné                                                                                                                                                      * ANO             NE

   Dítě vyžaduje asistenta (integraci):                                          * ANO              NE

4. Dítě trpí chronickým onemocněním.                                         * ANO              NE

   Jakým:

5. Bere pravidelně léky-jaké?                                         * ANO              NE

6.Jiná závažná sdělení (omezení)  dítěte:

    (Alergie, apod.)

5. Možnost účasti na akcích školy- plavání,saunování,výlety apod.:

                                        * ANO             NE

    S tímto omezením:

7.  Doporučuji přijetí  dítěte k předškolnímu vdělávání.                          * ANO             NE

Datum:  Razítko a podpis pediatra



K žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání připojuji doporučení ŠPZ  nebo odborného lékaře.

(vyplnit pouze v případě zdravotního postižení dítěte)

                            Doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ)

                                                     nebo odborného lékaře

Doporučuji dítě se speciálními vzdělávacími potřebami k integraci do Mateřské školy Velká Bíteš,

Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci.

Vyjádření: 

V……………………………………………..   dne ………………………………………………..

……………………………………………………………………

Razítko a podpis pracovníka ŠPZ nebo odborného lékaře

Nevyplňujte, vyplňuje škola Číslo jednací:

Žádost byla doručena na  MŠ dne: Spádovost MŠ:             ANO             NE


