Mateřská škola Zdice, Zahradní 801, okr. Beroun

ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022
s nástupem od: 1.9.2021
PŘIDĚLENÉ REGISTRAČNÍ ČÍSLO:(vyplňuje škola)

Č.j.:(vyplňuje škola)

DÍTĚ – ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ:
Jméno a příjmení:
Datum a místo narození:
Trvalé bydliště:
Kontaktní adresa/pokud se liší:
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE, KTERÝ BUDE VYŘIZOVAT ZÁLEŽITOSTI SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ - ŽADATEL:

Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:
Kontaktní adresa/pokud se liší:
Emailová adresa:
Datová schránka:

OP:

Tel:

DALŠÍ KONTAKTNÍ OSOBA:

Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:
Kontaktní adresa/pokud se liší:
Emailová adresa:
Datová schránka:

OP:

Tel:

Email a datová schránka jsou nepovinný údaj, jehož vyplněním souhlasí zákonný zástupce s jeho zpracováním pouze pro účel zefektivnění
komunikace mezi školou a zákonným zástupcem v době správního řízení.
Zpracování osobních údajů na žádosti je nezbytné pro splnění právní povinnosti (§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a § 34 odst. 5 a 6
zákona č. 561/2004 Sb.) a správce údajů je bude zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro vedení správního řízení a uchovávat po dobu
stanovenou spisovým a skartačním řádem a dle dalších platných právních předpisů.
V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Vás upozorňuji, že jako zákonní zástupci účastníka řízení, máte možnost ještě
před vydáním rozhodnutí ve věci přijetí vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola
Zdice, příspěvková organizace, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
bude možné dne 24. 5. 2021 v době od 12,00 do 14,00 hodin a dne 28. 5. 2021 od 10,00 do 12,00 hodin v ředitelně Mateřské školy Zdice.
Nemůžete-li se dostavit ve stanovenou dobu, můžete si sjednat náhradní termín na telefonním čísle 731 578 614 nebo prostřednictvím
e-mailu: ms.zdice@email.cz Upozornění: Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit v souladu s § 36 odst. 4 výše uvedeného
zákona na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Bydliště dítěte ze spádového obvodu bude ověřeno dle výpisu z evidence obyvatel, který poskytne příslušný úřad mateřské škole.

Zákonný zástupce k žádosti dále přikládá:
1.) Rodný list dítěte – jeho kopii.
2.) Potvrzení o očkování dítěte – netýká se dětí, které budou od 1.9.2021 plnit povinné předškolní vzdělávání.
Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné.

Ve ……………………………………dne……………...... Podpis zákonného zástupce…………………………………………..….

__________________________________________________________________________________
(vyplňuje škola)
Žádost přijala dne………………………………………………………….jméno……………………………………………………………………………
SMS či email s registr. číslem odesláno dne…………….……………………………………………………………………………………….……
Podpis……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

