Mateřská škola Prachovice, Školní č.116, okres Chrudim
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Prachovice, Školní č.116, okres
Chrudim, IČO 70985685 podle § 34 školského zákona od 1.9.2022.

Dítě:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Zákonní zástupci dítěte :
Matka :
Jméno a příjmení :
_______________________________________
Místo trvalého pobytu : _______________________________________
Otec :
Jméno a příjmení :
Místo trvalého pobytu :

_______________________________________
_______________________________________

Zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která bude účastníka řízení (dítě) v přijímacím
řízení zastupovat:
Jméno a příjmení :
_______________________________________
Kontaktní údaje ( datová schránka, e-mail, adresa, pokud není shodná s trvalým bydlištěm):
_______________________________________________________________________________________
Školní rok 2021/2022 JE / NENÍ *) posledním školním rokem před zahájením povinné školní docházky.

Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci :
ANO x NE*)
U dítěte školské poradenské zařízení diagnostikovalo speciální vzdělávací potřeby :

ANO x NE *).

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a toho, že pokud by mnou uvedené
informace byly obráceny v opak, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a c) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích (lze uložit pokutu do 10 000 Kč).
Prohlášení zákonného zástupce :
Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala poskytnuté osobní údaje a osobní citlivé
údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro
účely vedení povinné dokumentace dle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologické
vyšetření.
Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že uve dení nepravdivých údajů může mít
za následek zamítavé rozhodnutí ředitelky.

_______________________________________
podpis zákonného zástupce
V ____________________

dne: _____________

Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:
rodný list dítěte
průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně
pečují o dítě v pěstounské péči
vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
potvrzení od lékaře
*)
případně další doklady
nehodící se škrtněte

