Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370
ŽÁDOST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
K PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2022/2023
Žádost přijata pod číslem jednacím (registrační číslo): ……………………………………….
Jméno a příjmení dítěte……………………………………………………………………….
Datum narození………………………………… Místo narození:…………………………….
Rodné číslo:………………………………………Národnost:………………………………….
Adresa trvalého pobytu:………………………………………………………………………….
Zdravotní pojišťovna:…………………………… Datum nástupu do MŠ……………………...
Režim pobytu dítěte v MŠ (nehodící se škrkněte): CELODENNÍ /POLODENNÍ
MŠ FRENŠTÁTSKÁ / MŠ ŠVERMOVA
Zdravotní stav dítěte (zdravotní omezení, vady řeči, potravinové alergie, znevýhodnění). Pokud dítě
již bylo vyšetřeno v poradenském zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální
pedagogické centrum apod.), přiložte k žádosti kopii jeho doporučení.
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Další informace rozhodné pro přijetí dítěte (sourozenec již navštěvující MŠ, dítě v pěstounské
péči, předškolní věk dítěte):……………………………………………………………………….…

Jméno a příjmení matky:…………………………………………………………………….……
Datum narození:…………………………Telefonní kontakt: …………………………………….
Adresa trvalého pobytu:……………………………………………………………………………
(pokud se liší od adresy uvedené u dítěte)
Jméno a příjmení otce:……………………………………………………………………………
Datum narození:…………………………. Telefonní kontakt: …………………………………….
Adresa trvalého pobytu:…………………………………………………………………………….
(pokud se liší od adresy uvedené u dítěte)
Zákonní zástupci si zvolili společného zmocněnce pro jednání ve správním řízení a pro
doručování písemností v souladu s § 20 a § 35 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………….
Adresa pro doručování písemností/datová schránka………………… …………………………..
Emailová adresa zákonného zástupce………………………………..…………………………….

Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370

Informace pro zákonné zástupce
MŠ Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, je správcem osobních údajů, který zpracovává a eviduje
osobní údaje a osobní citlivé údaje dítěte v souladu s Nařízením EU 2016/679 a ve smyslu všech
ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000
Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění.

Podle ustanovení § 36 odst. 3) a § 38 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, má
zákonný zástupce dítěte právo nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání
rozhodnutí, a to od 10 do 15 dnů od podání žádosti. Termín schůzky je nutné dohodnout
předem s ředitelkou školy telefonicky na č. telefonu 556 725246 nebo 556 713919.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2022/2023 jsou
vyvěšena na webových stránkách školy - www.skolka-pribor.cz a ve vestibulu mateřské
školy.

Zákonný zástupce dítěte svým podpisem potvrzuje pravdivost uvedených údajů a prohlašuje, že byl

seznámen se způsobem nakládání s osobními údaji, s kritérii pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání a s právem nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání
rozhodnutí.
V …………………….... dne ………………………..
Podpis zákonného zástupce:…………………………………………………………………

Upozornění:
K vyřízení žádosti o umístění dítěte do mateřské školy je nutno přiložit:
• Písemné vyjádření dětského lékaře, které dokládá povinná očkování dle očkovacího
řádu. V případě, že se dítě nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci,
doloží tuto skutečnost zákonný zástupce potvrzením lékaře. Tato povinnost se netýká
dětí, které budou ve školním roce plnit povinné předškolní vzdělávání.
• Prostou kopii rodného listu dítěte.
Vyplní mateřská škola:
Datum podání žádosti:…………………………………………

Datum zahájení správního řízení:…………………………….
Podpis odpovědného pracovníka:

……………………………………………………………..

