Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín
Správní orgánu, jemuž je žádost doručována:
Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín
Číslo jednací
Registrační číslo

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2017/2018
v mateřské škole, jejíž činnost vykonává
Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín
podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

ŽADATEL (DÍTĚ)
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Místo trvalého pobytu:

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI
ŽADATELE
MATKA

OTEC

Jméno a příjmení:
Místo trvalého pobytu (pokud
je odlišné od bydliště dítěte):
Telefonní kontakt:
Email:

Zákonní zástupci si dle § 31 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění zvolili tohoto
společného zmocněnce pro doručování písemností (matka nebo otec):
Jméno a příjmení:
Doručovací adresa:

Vyjádření dětského lékaře:
(§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci:
ANO
NE
(není požadováno u dětí, které do 31. 8. 2017 dosáhnou pěti let)
Jiná sdělení lékaře:
(zdravotní postižení, chronická onemocnění, odchylky v psychomotorickém vývoji, nutná individuální
péče a pod.):
Datum:

razítko a podpis lékaře:

o Pro případ, že počet žádostí o přijetí překročí počet volných míst, stanovila ředitelka školy
kritéria, která jsou volně dostupná na webových stránkách školy www.skola.provodov.cz, na
venkovní nástěnce školy a nástěnce v mateřské škole.
o Přijímání vyplněných žádostí v ředitelně školy: 11. 5. 2017 (12.00 – 16.00 hod.)
o Na výzvu je zákonný zástupce povinen předložit průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
Zákonní zástupci berou na vědomí, že:
o Mateřská škola může přijmout v souladu s § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). Mateřská škola
nepožaduje tento doklad u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).
o Účastník řízení má právo nahlížet do spisu, právo činit výpisy a právo na pořízení kopie spisu či
jeho části (§ 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
o Podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, může ředitelka školy ukončit
docházku dítěte do mateřské školy ve zkušební době 3 měsíce od přijetí do mateřské školy, pokud
ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení. Zkušební pobyt není možné stanovit
dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Dáváme svůj souhlas 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. Svůj souhlas poskytujeme 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.
Zákonní zástupci prohlašují, že byli seznámeni s:
1. podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání;
2. kritérii pro přijetí dětí do mateřské školy.
V Provodově dne:

Žádost byla doručena dne: ………………………

Podpisy zákonných zástupců dítěte:

Žádost převzala: ………………………………

