Registrační číslo:

Mateřská škola Kolín II.,
Bezručova 801, Kolín II, PSČ 280 02
Telefon 321 725 627,e-mail: ms.bezrucova.kolin@seznam.cz
___________________________________________________________________________________

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
Jméno a příjmení:

Datum narození:
Místo narození:
Bydliště:

Rodné číslo:

Doručovací adresa:
Mateřský jazyk:

Státní občanství:
Kód zdravotní pojišťovny:
k docházce celodenní
polodenní

K zápisu od
Údaje o rodině dítěte
Jméno a příjmení otce:

Jméno a příjmení matky:

Bydliště:

Bydliště:

Zaměstnavatel:

Zaměstnavatel:

Telefon:

Telefon:

e-mail:

e-mail:

Datová schránka:

Datová schránka:

Sourozenci:

Datum narození:

1.
2.
3.
4.

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.
Bereme na vědomí,že v případě uvedení nepravdivých údajů lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte do
mateřské školy.

V

dne

Podpis otce

matky

Vyjádření lékaře
1. docházku do mateřské školy

doporučuji

2. dítě vyžaduje speciální péči v oblasti

nedoporučuji

zdravotní
tělesné
smyslové
jiné

3. jiná závažná sdělení o dítěte

4. alergie

5. dítě je řádně očkováno

6. Účast na akcích školy

Datum:

škola v přírodě
saunování
plavání
solná jeskyně
Razítko a podpis lékaře:

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů.
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl poučen o postupu při zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání pro
příslušný školní rok .
1. dnem podání žádosti je zahájeno správní řízení, které se opírá o zákon č. 561/2004 Sb., (školský
zákon), č. 500/2004 Sb., (správní řád), vyhlášku č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. a č.
214/2012 (o předškolním vzdělávání), vše v platném znění
2. zákonní zástupci dítěte jsou povinni do žádosti uvést úplné a pravdivé údaje, které mají vliv na toto
správní řízení
3. zákonní zástupci dítěte byli seznámeni se stanovenými kritérii pro zápis dítěte k předškolnímu vzdělání
v příslušném školním roce
4. zákonní zástupci dítěte mohou podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na více
mateřských školách. V případě, že bude dítě přijato dle stanovených kritérií na více mateřských
školách, bude na poradě ředitelek rozhodnuto o jeho umístění na jednu příslušnou mateřskou školu. Na
ostatních mateřských školách bude usnesením ředitelky školy správní řízení zastaveno. Při tomto řešení
je zohledněn požadavek uspokojit co nejvíce žadatelů o předškolní vzdělávání v mateřských školách
zřizovaných městem Kolín.
5. Zákonný zástupce dítěte souhlasí v souladu se zákonem o ochraně osobních
údajů 101/2001 Sb ,zákonem 561/2004 Sb., školský zákon, se zpracováním osobních údajů dítěte
(jméno, příjmení, datum narození, bydliště) pro účely zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání v
příslušném školním roce . Osobní údaje dítěte budou použity pro vnitřní potřebu mateřské školy a ke
kontrole duplicitních zápisů na poradě ředitelek mateřských škol.
Osobní údaje dítěte nebudou zveřejňovány.
6. Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci
již v právní moci (§ 73 - Správní řád 500/2004 Sb.), po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.

