Registrační číslo:
Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

spisová značka

Žádám o přijetí mého dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost
vykonává Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108,
533 41 Lázně Bohdaneč od 1. 9. 2021 do zahájení povinné školní docházky.

údaje o dítěti
Jméno....................................................

Příjmení............................................................

Datum narození....................................

Místo narození..................................................

Státní občanství........................................

Mateřský jazyk………………………………..

Adresa(trvalý pobyt) …...........................................................................................................
Zdravotní pojišťovna dítěte......................................................................................................

zákonní zástupci dítěte - žadatelé
Jméno a příjmení matky:…………………………………………............... ….........................
telefon……………………………………
Adresa trvalého pobytu................................................................................................
Jméno a příjmení otce................................................................................................
telefon………………………………………
Adresa trvalého pobytu...............................................................................................

Následující školní rok JE/NENÍ pro dítě povinným předškolním vzděláváním až do zahájení
povinné školní docházky dítěte, tzn., že počátek školního roku následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku.
Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že zmocnění k doručování písemností týkajících se práv
a právem chráněných zájmů dítěte po dobu jeho předškolního vzdělávání v mateřské škole má
tento zákonný zástupce:

Vyjádření dětského lékaře
1. Dítě je zdravé, může být přijato k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy
2. Dítě je řádně očkováno ano / ne
3. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:
- zdravotní
- tělesné
- smyslové
- jiné
4. Jiná závažná sdělení
5. Alergie
6. Možnost účasti na akcích školy:
plavání, lyžování, škola v přírodě, saunování
7. Bere pravidelně léky:
__________________________________________________________

Doporučuji

-

nedoporučuji přijetí dítěte do mateřské školy

Datum……………………………………Razítko a podpis lékaře…………………………

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:
Jsem si vědom, že uvedení nepravdivých údajů do této žádosti může mít za následek zamítavé rozhodnutí, tzn. nepřijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Lázně Bohdaneč.
Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje a
osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v
platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GPDR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné
dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb.školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní
dokumentace a psychologických vyšetření.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s povinností zákonného zástupce oznámit řediteli spádové školy jiný způsob plnění
povinnosti předškolního vzdělávání nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kdy začíná povinnost
předškolního vzdělávání dítěte.
Potvrzuji, že mi bylo v souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění přiděleno registrační číslo.
Poučení:
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/la poučena o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č.
500/2004Sb., o správním řízení v platném znění, zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.
Dále jsem byl/a poučen/a o tom, že:
- dle § 33 správního řádu odst. 1, mám právo dát se v řízení zastupovat zmocněncem, kterého si zvolím, který se prokáže plnou mocí,
kterou lze udělit písemně nebo ústně
- dle § 36, odst. 1 správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit návrhy po celou dobu řízení, až po vydání
rozhodnutí, správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy
-dle § 36, odst. 2 správního řádu mám právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádám, správní orgán mi poskytne o řízení
informaci.
-dle § 36, odst. 3, správního řádu, musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k
podkladům rozhodnutí
-dle § 36, odst. 5 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z
něhož je patrná i podoba
-dle § 38 správního řádu odst. 4 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, právo ze spisu si činit výpisy a právo na to,
aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části

V Lázních Bohdaneč, dne:

Podpis zákonného zástupce dítěte :

