Mateřská škola Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2,
příspěvková organizace
779 00 Olomouc 9
IČO: 61989908
Tel: 585 427 601, ISDN: 585 751 870, 585 751 871, 585 751 872
E-mail: msskretova@seznam.cz

Registrační číslo uchazeče:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
od školního roku …………….
v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2,
příspěvková organizace
Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, žádám jako zákonný
zástupce dítěte
Jméno a příjmení dítěte:

……………………………………………….…………………………

Datum narození:

…………………………………………………

Adresa místa trvalého bydliště:…………………………………………………………………………
PSČ:

………………………

Státní občanství: …………………….

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy (zaškrtněte):
a) k celodenní docházce

b) k jiné docházce (uveďte)

Datum nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání:…………………………………………………….
Matka – titul, jméno, příjmení…….….………………………………………………………………….
Otec – titul, jméno, příjmení……...……..………………………………………………………………..
Zákonní zástupci dítěte se dohodli a svými podpisy potvrzují, že náležitosti spojené s přijímacím
řízením bude vyřizovat jeden zákonný zástupce, a to:
Titul, jméno a příjmení:… …………………………………………………………………………………..
Adresa místa trvalého bydliště……………………………………………………………………………….
PSČ:
……………….……….…….
Adresa doručovací (pokud je jiná) …………………………………………………….PSČ:….……………
Telefon:……………………………………………..……E-mail:…………..…………………… ………………………………
Datová schránka:…………………………………………………………………………………………………………………...
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Další důležité údaje, které chcete k žádosti sdělit:……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
K žádosti o přijetí dítěte je nutné přiložit vyplněné a potvrzené Vyjádření lékaře (povinná příloha
Žádosti).
U dítěte se zdravotním postižením žadatel o přijetí do MŠ musí předložit ještě vyjádření školského
poradenského zařízení.
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ:
1. Seznámili jsme se řádně s informacemi o průběhu správního řízení a danými termíny.
2. Byli jsme seznámeni s podklady pro vydání rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy a poučeni
o svých právech ve správním řízení, a to zejména:
- s podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a s kritérii pro přijetí dítěte do MŠ
- s možností nahlédnutí do spisu ve stanoveném termínu.
3. Veškeré údaje jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsme si plně vědomi, že uvedením nepravdivých
údajů, které ovlivní přijetí dítěte do mateřské školy, můžeme způsobit dodatečnou změnu
rozhodnutí o přijetí.
4. Seznámili jsme se se Školním řádem školy, Vnitřním řádem školní výdejny a Provozním řádem
školy, a zavazujeme se k jejich dodržování (řády jsou přístupné na informační tabuli a na webu
mateřské školy).
5. Byli jsme seznámeni s tím, že v případě přijetí dítěte do mateřské školy dodáme škole před
dnem nástupu dítěte řádně vyplněné tiskopisy: Evidenční list pro dítě a Přihlášku ke stravování
dítěte.
6. Poskytnuté údaje podléhají ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679
(GDPR), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon (o vedení povinné školní dokumentace), v platném znění.

Datum podání žádosti:………………….…….
…………………………..……………….………………………………………
podpisy obou zákonných zástupců
____________________________________________________________________________________
Vyplní ředitelka školy:
Rozhodnutí odesláno dne:

Datum převzetí:

Rozhodnutí vyvěšeno dne:
Správní řízení ukončeno dne:
Ředitelka mateřské školy:
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