ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nařízení EU 679/2016 ze dne 27.4.2016 obecné nařízení na ochranu osobních údajů a o změně některých zákonů.

k předškolnímu vzdělávání

Registrační číslo………………...

Převzala
dne

Správní orgán:

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko
Turnov, příspěvková organizace
511 01 Turnov, Kosmonautů 1641
tel.: 481322602, 481322611
IČ 71173854
ředitelka Mgr. Dagmar Rakoušová

V barevně odlišných polích jsou povinné Závazné údaje pro vedení školní matriky podle § 28 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon a § 1 vyhlášky č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení.
Bez jejich vyplnění není možné žádost zaevidovat.
Ostatní údaje nejsou povinné. Jejich sdělením zjednodušíte vyřízení vaší žádosti.

Jméno

rodné číslo

Příjmení

státní příslušnost

datum narození

mateřský jazyk

Bydliště
zdravotní pojišťovna dítěte

dětský lékař

žádám o přijetí ode dne:……………………………

Údaje o rodině dítěte
Jméno a příjmení otce
datum narození otce
Zaměstnavatel (adresa, telefon)
Jméno a příjmení matky
datum narození matky
Zaměstnavatel (adresa, telefon)
Sourozenci - jméno a datum narození

Telefonní kontakt na rodiče (zákonné zástupce)
datová schránka:
e-mail:
Prohlášení zákonného zástupce:

- nehodící se škrtněte -

1. a) Žádost o přijetí dítěte nepodáváme současně do jiné mateřské školy
b) Žádost o přijetí podávám současně do MŠ……………………………………………………………..
2. Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, Vám tímto sděluji, že v zahájeném
správním řízení o žádosti ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání podle § 34, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je Vám jako zákonnému
zástupci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Správní orgán (ředitelka MŠ a ZŠ Sluníčko, Turnov), má za
to, že byly shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Pokud však budete mít zájem využít této zákonné
možnosti, dostavte se osobně po předchozí telefonické domluvě do ředitelny školy a to nejpozději do

21. 5.

2018, kdy lze také nahlédnout do spisové dokumentace dle § 38 odst. 1 Správního řádu.
Vedené řízení bude ukončeno rozhodnutím ve věci
3. Byl/a jsem seznámen s kritérii přijímání dětí do mateřské školy
Podpis:______________________________________
VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM NEBO PSACÍM STROJEM

Prohlášení zákonného zástupce:
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.
Jsme si vědomi, že uvedením nepravdivých údajů, které budou mít vliv na přijetí dítěte do mateřské školy, můžeme způsobit dodatečnou změnu
rozhodnutí o přijetí.
K docházce do běžných tříd mateřské školy MŠ a ZŠ Sluníčko jsou přijímány jen děti zcela hygienicky samostatné. Rodiče berou na vědomí, že v
případě uvedení nepravdivých údajů, může být docházka dítěte do mateřské školy přerušena do doby nabytí samostatnosti.
Bereme na vědomí, že neplacení úplaty za vzdělávání v mateřské škole dle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a poplatků za stravování lze
považovat za narušení provozu závažným způsobem.
V souladu s § 35 zákona č. 561/2004 Sb.v platném znění, pak lze docházku dítěte do mateřské školy ukončit, o čemž budeme informováni 7 dnů
předem.
Pro účely ověření pravdivosti údajů, které jsme uvedli v této přihlášce, z důvodu povinnosti vedení dokumentace školy podle zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vedení systému evidence docházky dětí tímto vydáváme mateřské škole, kterou zřizuje MŠ a
ZŠ Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, souhlas se zpracováním osobních údajů podle nařízení EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení
na ochranu osobních údajů v platném znění, a to na celé období předškolní docházky dítěte v této mateřské škole a na zákonem stanovenou
dobu archivace.
Souhlasím s individuálním logopedickým vyšetřením, které provede školní logoped MŠ a ZŠ Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641 v souladu se
zákonem a nařízením o ochraně osobních údajů.
Souhlasím s poskytnutím písemné zprávy z logopedického vyšetření třídní učitelce.
Souhlasím s tím, aby škola pořizovala a rozšiřovala obrazové záznamy mého dítěte za účelem diagnostiky a za účelem propagace činnosti naší
školy (www.slunickoturnov.cz apod.)
Souhlasím s tím, aby škola užívala autorská díla (výkresy…) vytvořená mým dítětem v průběhu vzdělávání za účelem propagace činnosti školy,
účasti v soutěžích a prodeje výrobků - podle Zákona 121/2000 Sb., o právu autorském.
Jsme si vědomi dodržování § 84 NOZ - zákaz zachytit a rozšiřovat podobu člověka bez jeho souhlasu (dětí a rodičů).
Seznámili jsme se se Školním řádem MŠ a ZŠ Sluníčko, který je přístupný v tištěné podobě na nástěnkách na chodbě MŠ a v elektronické
podobě na www.slunickoturnov.cz

V Turnově dne:

podpis zákonného zástupce:

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte:
1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy
2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti: a) b) c) d) se zohledněním potřeb dítěte na speciální výchovnou péči a režim (zdravotní
postižení, chronické onemocnění, odchylky v psychomotorickém vývoji):
a) zdravotní
b) tělesné
c) smyslové
d) jiné
Jiná závažná sdělení o dítěti:

3. Dítě je řádně očkováno:
4. Bere pravidelně léky:
5. Alergie:
6. Dítě se může účastnit akcí školy:
plavání
saunování v infrasauně
škola v přírodě
návštěvy solné jeskyně

Doporučuji datum:

Nedoporučuji
razítko a podpis lékaře:

přijetí dítěte do mateřské školy

(nehodící se škrtněte)

