ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
do Mateřské školy Beroun, Tovární 44 // 266 01 Beroun //
web: mstovarni.cz

IČO 70974951 // tel.: 311 622 872

e-mail: mstovarni@mstovarni.cz

Vyplní škola

Registrační číslo žádosti :

ID datové schránky: 2sbknda

TO

Všechny kolonky je nutno vyplnit nebo proškrtnout !!! Jinak je žádost neúplná !!!
Jméno a příjmení žadatele
Trvalé bydliště (dle OP)
Doručovací adresa (pokud je
jiná než trvalý pobyt)
Telefon
E-mail
ID datové schránky
Podle ustanovení §34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) žádám o přijetí mého dítěte k předškolnímu vzdělávání od

školního roku 2019/2020 s nástupem od :
Jméno a příjmení dítěte
Trvalé bydliště
Datum narození, místo
narození
Zdravotní pojišťovna
Odklad školní docházky
ze dne:
č. j.
Vyjádření lékaře k zdravotnímu stavu dítěte:
Jiná závažná sdělení:
Dítě je zdravé,může být přijato
do MŠ:
ANO

Alergie:

NE

Pravidelné léky - jaké ?
Dítě je řádně očkováno a je možné
ho přijmout do MŠ dle ustanovení §
50 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví ve
znění pozdějších předpisů

ANO

NE

1.Zdravotní :
Dítě vyžaduje speciální péči
v oblasti :

2.Tělesné:
3.Smyslové :
4.Jiné :

Možnost účasti na akcích MŠ –

/plavání,škola v přírodě,výlety/: ANO

NE

Datum / razítko a podpis
lékaře :
U dítěte se zdravotním postižením musí být součástí žádosti doporučení příslušného ŠPZ a odborného
lékaře
-1-

otoč

Pokud podáváte další žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Berouně – mimo spádovou oblast,
uveďte název této mateřské školy:
Podáním žádosti je zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci, a to ve smyslu
§44, odst.1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději
3 měsíce před počátkem školního roku. Školní rok začíná 2.9.2019.

Čestně prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné, že jsem nezamlčel/a/ žádné skutečnosti
(zejména zdravotní), jejichž povaha by mohla ovlivnit pobyt dítěte v kolektivu.
V Berouně dne : ………………

Podpis zákonného zástupce:……………………….

Žadatel svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s registračním číslem své žádosti.
Podpis zákonného zástupce:

……………………….

Přijato v MŠ dne :

Podpis ředitelky MŠ:

Poučení :
Podáním žádosti je zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci,a to ve smyslu § 44,odst.1,
zákona č.500/2004 Sb.,správní řád v platném znění.

Odůvodnění: Mateřská škola jako výkonný orgán veřejné moci plní informační povinnost správce a navazující zpracování
osobních údajů na základě důvodů zpracování dle GDPR. Podle čl.6 odst. 1 písm. f GDPR oprávněné zájmy správce vychází
z plnění právní povinnosti vést přijímací řízení.

Vyplňuje ředitelka MŠ :
Správní řízení ukončeno dne:----------------

Přijetí dítěte do MŠ od :------------------

Rozhodnutí o nepřijetí
odesláno /převzato/ dne : -------------------

Razítko a podpis ředitelky MŠ :
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