Zpracování osobních údajů na žádosti je nezbytné pro splnění právní povinnosti (§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů) a správce údajů je bude zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro vedení
správního řízení a uchovávat po dobu uvedenou dle skartačního řádu školy, pod skartačním znakem S10, tj. po dobu 10 let.

Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín,Na Parkáni 107, 507 71 Miletín
v zastoupení ředitelkou školy Mgr. Janou Velichovou
Č.j.: ZSMSMi –

Datum přijetí žádosti:

/2019

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
školní rok 2019/2020
Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy jejíž činnost vykonává Základní škola
K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín, Na Parkáni 107, 507 71 Miletín
Od

………………………….

Dítě:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu:
Národnost:

____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Zákonný zástupce dítěte popř. osoba, která je oprávněna účastníka řízení (dítě) v přijímacím řízení
zastupovat:
Jméno a příjmení:
___________________________________________
Místo trvalého pobytu:
___________________________________________
Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s místem trvalého pobytu):
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dítě JE - NENÍ se speciálními vzdělávacími potřebami (diagnostikováno školským poradenským
zařízením mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, závažné vady řeči, závažné vývojové
poruchy chování, souběžné postižení více vadami nebo autismus) vše je nutno doložit doporučením
školského poradenského zažízeni.
Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a toho, že
pokud by mnou uvedené informace byly obráceny v opak, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům
v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a c) zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích (lze uložit pokutu do 10 000 Kč).

V Miletíně dne ………… 2019

Podpis zákonného zástupce dítěte : …………………………

Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:
-

rodný list dítěte
průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob,
které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou (dočasnou) kontraindikaci (v
případě nepodrobení se očkování)

