Mateřská škola Břestek, okres Uherské Hradiště
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Č. j.
Registrační číslo
(přidělené žadateli dle §183, zák.č.561/2004 Sb.,v platném znění)

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE
Jméno a příjmení
Bydliště
Adresa po doručování
Telefon, email
(nepovinný údaj)

žádá o přijetí dítěte (účastník řízení)
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………
Narozené/ho dne:

……………………………………………………………………....

S trvalým pobytem:

…………………………………………………………………….

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Břestek, okres Uherské Hradiště, 687 08 Břestek 102

ve školním roce 2019 – 2020
Sourozenci dítěte, kteří jsou již v dané MŠ přijati a budou se v MŠ vzdělávat i ve šk.roce 2019/2020
Jméno a
příjmení:
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE (vyplní v případě potřeby zákonný zástupce dítěte ve spolupráci s ředitelkou):
Např. zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání apod.




Na výzvu je zákonný zástupce dítěte povinen doložit dokumenty: průkaz totožnosti (§36, odst. 5 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění), oprávnění pobývat na území ČR (§20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
v platném znění) apod.
Zákonné zástupce dítěte upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, mají zákonní zástupci dítěte právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterému není způsobilé.
Zákonní zástupci dítěte jsou povinni si navzájem sdělovat vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním
jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden ze zákonných
zástupců dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden ze zákonných zástupců dítěte v záležitosti
dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého zákonného
zástupce.

Mateřská škola Břestek, okres Uherské Hradiště
POTVRZENÍ LÉKAŘE O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ
Podle §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

(v případě povinného předškolního vzdělávání nevyplňujte!)
Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Dítě JE řádně očkováno dle zákona,

ANO - NE

Dítě NENÍ řádně očkované, ale je proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci,
Dítě NENÍ řádně očkované z jiných důvodů, a tudíž
nesplňuje podle §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění.

ANO -NE

Datum:

ANO - NE

Razítko a podpis:

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že zmocnění k doručení písemností týkajících se práv
a právem chráněných zájmů dítěte po dobu vzdělávání v Mateřské škole Břestek, okres Uherské Hradiště,
687 08 Břestek 102 má:
……………………………………………………………
jméno a příjmení jednoho zástupce
Dávám souhlas Mateřské škole Břestek, okres Uherské Hradiště, 68708 Břestek 102 k tomu, aby zpracovávala a
evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona
č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné
dokumentace a psychologických vyšetření, focení dětí, mimoškolních akcí školy jako výlety, školy v přírodě,
přijímací řízení, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely související s běžným chodem školy.
Souhlas poskytuji po celé období školní docházky mého dítěte do této školy a na zákonem stanovenou dobu, po
kterou se dokumentace na škole povinně archivuje.
Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní
údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.
Byla/a jsem poučen/a o právech podle zákona č.101/2000Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv
odvolat, a to bez udání důvodů.

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky do 31. 8. 2019

V……………..dne …………………..
Podpis zákonného zástupce dítěte:

………………………………….

Žádost za MŠ převzal/a: …………………………………………………………………………………….

