Registrační číslo :

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Kolín IV „Čtyřlístek“
Jeronýmova 772
Kolín IV
Jméno a příjmení dítěte:
Datum a místo narození,
rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Nájemní smlouva :
Státní občanství:
Kód zdravotní pojišťovny:
Jméno a příjmení matky:
Trvalý pobyt:
Nájemní smlouva:
Telefon, e-mail :
Jméno a příjmení otce:
Trvalý pobyt:
Nájemní smlouva:
Telefon, e-mail:
Jména a datum narození sourozenců

Zákonní zástupci dítěte si zvolili společného zmocněnce pro doručování písemností:
Jméno a příjmení:
Adresa:
e-mail :
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Vyjádření dětského lékaře:
1. Dítě je zdravé, může být přijato do
mateřské školy:

Jiná závažná sdělení:

Alergie:
1. Dítě je řádně očkováno:
2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:
-

zdravotní

Možnost účasti na akcích školy:

-

tělesné

plavání, škola v přírodě, celodenní výlety

-

smyslové

-

jiné

Přijetí dítěte do mateřské školy:
datum:

doporučuji

-

nedoporučuji *)

razítko a podpis pediatra

* nehodící se škrtněte

Dnem podání vyplněné žádosti bude 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. 43/2016 Sb. a č. 214/2012
(o předškolní vzdělávání), vše v platném znění.
Zákonní zástupci jsou povinni do žádosti uvést úplné a pravdivé údaje, které mají vliv na toto správní řízení.
Zákonný zástupce dítěte souhlasí v souladu se zákonem 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem
561/2004 Sb., školský zákon, se zpracováním osobních údajů dítěte. Osobní údaje nebudou zveřejňovány.

V souladu s § 36 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je účastníkům řízení dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Potvrzujeme, že jsme byli seznámeni s postupem zápisu a s kritérii pro rozhodování o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772
příspěvková organizace, dále potvrzujeme správnost údajů a zavazujeme se, že oznámíme neprodleně každou
jejich změnu. Souhlasíme s tím, aby osobní informace, týkající se našeho dítěte, byly využity pro potřeby
mateřské školy.
Jiná sdělení zákonných zástupců – umístění dítěte do třídy, individuální zvláštnosti……………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
V Kolíně dne …………………………
Podpisy zákonných zástupců dítěte / nutné oba podpisy/:
matky............................................................………………… otce.............................................................. .…
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