Základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
Smetanova 1, Oloví 357 07
__________________________________________________________________________
tel: 352673182 / email: zsolovi@seznam.cz / www.zsolovi.cz
tel: 352673310 / email: msolovi@centrum.cz / www.msolovi.cz

Žádost o přijetí dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání
(pětileté děti)
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
žádám o přijetí dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž
činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace
od _______________
Dítě:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která osobně pečuje o dítě v pěstounské
péči, která bude účastníka řízení (dítě) v přijímacím řízení zastupovat:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s místem trvalého pobytu):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Zákonný zástupce byl poučen o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných
způsobech jejího plnění.
Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k předškolnímu
vzdělávání (přestupu do jiné mateřské školy, s odkladem školní docházky aj.)bude vyřizovat
zákonný zástupce
(jméno a příjmení):_________________________________________________
U dítěte školské poradenské zařízení diagnostikovalo speciální vzdělávací potřeby ANO x
NE*).
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Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby 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 GDPR. 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
Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke
GDPR.
Byl jsem poučen o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti
nahlížet do spisu

___________________________
podpis zákonného zástupce
V __________________________dne: ________

*)

hodící se zakroužkujte

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
- doporučení lékaře v případě dítěte se zdravotním postižením
Prosíme vás v této mimořádné situaci o uvedeni vašeho telefonního čísla, popřípadě emailové adresy v žádosti, na kterých vás můžeme kontaktovat.
Telefonní číslo:…………………………………………
e-mailová adresa: ………………………………………

