MATEŘSKÁ ŠKOLA ORLOVÁ – LUTYNĚ K. DVOŘÁČKA 1228 OKRES KARVINÁ,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČO 48806196

Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
(vyplňujte hůlkovým písmem – čitelně)
Vyplňuje MŠ:
Datum podání:

Č. j.: MSKDv

REG. Č.:

Sp. zn.: MSKDvS

Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjemní:
Datum narození:
Bydliště vč. PSČ (trvalé):
Bydliště vč. PSČ (přechodné):
Telefon:

E-mail:

Dochází již do MŠ sourozenec dítěte?1

ANO

/ NE

Žádám o přijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání k celodenní docházce:
Dítě:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Rodné číslo:
Bydliště vč. PSČ (trvalé):
Bydliště vč. PSČ (přechodné):
Státní občanství2:
Zdravotní pojišťovna:
Datum zahájení docházky do MŠ3:
Beru na vědomí:
1.
Délka docházky dítěte do MŠ bude stanovena na základě projednání požadavku zákonného zástupce s ředitelkou mateřské školy před
nástupem dítěte.
2.
Přijímací řízení se řídí platnou Směrnicí přijímacího řízení do mateřské školy včetně přijímacích kritérií (www stránky MŠ). S touto
směrnicí včetně kritérií jsem se řádně seznámil/a nejpozději v den zápisu dítěte do mateřské školy.
3.
Dávám svůj souhlas k tomu, aby organizace zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte
ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel
a rodných čísel v platném zněn a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 29. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů).
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinného dokumentace školy – matriky podle zákona č.561/2004 Sb. Školného zákona v platném znění.
4.
Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a se Školním řádem MŠ a souhlasím s jeho obsahem.
Jsem si vědom/a:
1.
že dle § 38 odst. 1 správního řádu má účastník řízení (zákonný zástupce) ve věci přijetí dítěte do mateřské školy právo nahlížet do spisu.
Po předchozí telefonické domluvě mohou zákonní zástupci, žádající o přijetí dítěte do mateřské školy, nahlédnout v kanceláři mateřské školy do Spisu
a vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí ředitelkou školy.
2.
že uvedení nepravdivých údajů může mít za následek nepřijetí dítěte.
3.
evidenční list dítěte, který je součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, musí být odevzdán na ředitelství MŠ
nejpozději do 14ti dnů ode dne podání žádosti.

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

1

Podpis zákonného zástupce…..........….…...........................................

nevyhovující možnost přeškrtnout (dítě již dochází z dřívějška)
nemá-li dítě české občanství, je potřeba předložit příslušný doklad ke kontrole
3
v případě řádného zápisu je datum přijetí vždy k 1. 9. příslušného kal. roku (v ostatních případech datum požadovaného nástupu)
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