Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21
Smetanova 21
79201 Bruntál
e-mail: info@mssmetanova,
tel. 552 306 820, mobil 722 270 231

Podací razítko školy:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Registrační číslo:
Zákonný zástupce – žadatel
Titul, jméno a příjmení:
Datum narození:

Kontakt (mobil):

Trvalý pobyt:

žádá o přijetí dítěte do Mateřské školy Bruntál, Smetanova 21
Údaje o dítěti
Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Datum narození:

Národnost:

Trvalý pobyt:

Další doplňující informace
V mateřské škole se vzdělává
Požadavek na zařazení
ANO* NE*
sourozenec:
do třídy:
Dítě splňuje požadavek na
Žádost o přijetí dítěte
očkování dle §50 zákona
k předškolnímu
ANO* NE*
č.258/2000Sb.o ochraně
vzdělávání dávám
zdraví
pouze v jedné MŠ
Dítě bude docházet na celodenní* / polodenní* pobyt.
Jiný požadavek zákonného zástupce dítěte na pobyt dítěte v MŠ:

* Nehodící se škrtněte

Údaje o matce
Titul, jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:
Údaje o otci
Titul, jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:

Běžná*

Logopedická*

ANO*

NE*

Přihláška ke stravování
Jméno a příjmení dítěte:
Bydliště:
Celodenní stravování:
ANO*
NE*
Polodenní stravování:
Specifické stravovací potřeby dítěte (alergie, dieta)

ANO*

NE*

* Nehodící se škrtněte

Poučení zákonných zástupců


Dnem podání žádosti je zahájeno správní řízení a správním orgánem bylo stanoveno, že
rozhodnutí bude vydáno v mateřské škole po dodání dalších potřebných dokladů –
vyplněný evidenční list a potvrzení od lékaře o povinném očkování dítěte dle ustanovení
§50 zákona č.258/2000Sb.o ochraně zdraví a byla stanovena lhůta do 7 dnů od podání
žádosti



Řízení se opírá o zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 500/2004Sb., o správním
řízení, vyhlášku č.14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb., vše v platném znění



Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka
MŠ brát v úvahu (v případě podání vyššího počtu žádostí, než je kapacita školy) Směrnici
pro stanovení kritérií pro přijímání k předškolnímu vzdělávání č.1/2015, vydanou
ředitelkou školy a platnou od 1. 1. 2015.



Ve dnech zápisu mají všechny podané žádosti stejnou váhu, v žádném případě nebude
v těchto dvou dnech vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ

Prohlášení zákonných zástupců


Dávám svůj souhlas mateřské škole, ke zpracování osobních údajů ve smyslu všech
ustanovení zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas
poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č.561/2004 (Školský
zákon) v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických
vyšetření.



Seznámil jsem se s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovené ve
Směrnici č.1/2015 ze dne 1. 1. 2015



Prohlašuji, že jsem do žádosti uvedl úplné a pravdivé údaje, které mají vliv na toto řízení.



Souhlasím se zveřejňováním fotografií mého dítěte (na nástěnkách, v tisku, na internetu…).

V Bruntále dne: …………………………………….

Podpis zákonného zástupce…………………..
(ve shodě s druhým rodičem/zákonným zástupcem)

___________________________________________________________________________
Přílohy k žádosti: Evidenční list pro dítě v mateřské kole

Dodán dne:…………..

