ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TASOV, příspěvková organizace
Tasov 37, 675 79 Tasov, tel. 604 732 315,e-mail: mstasov@seznam.cz,
IČO: 70281793
Reg.číslo: ……………..

Číslo jednací: ZŠMŠ……………….MART

Přijato dne: ……………...............

(výše uvedené vyplní MŠ)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Tasov ve školním roce 2021/2022
od 1.9.2021
Podle ustanovení § 34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů žádám o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Tasov od 1. 9. 2021.
Dítě:
Jméno a příjmení dítěte:

……………………………………………………………………………………………….

Datum narození:

……………………………………………………………………………………………….

Místo trvalého pobytu:

……………………………………………………………………………………………….

Zákonný zástupce dítěte, vyřizující zápis k předškolnímu vzdělávání:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………..........................................
Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………………
Adresa pro doručování písemností: ………………………………………………………………………………………
Telefon*: ………………………………………….. E-mail *: ………………………………………………………………
* - Nepovinný údaj, jehož vyplněním souhlasí zákonný zástupce s jeho zpracováním pouze pro účel zefektivnění komunikace mezi školou a
zákonným zástupcem v době přijímacího řízení.

Zákonní zástupci dítěte se dohodli a svými podpisy stvrzují, že záležitosti spojené s přijetím
dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vykonávat výše uvedený zákonný zástupce.
Prohlašujeme, že veškeré údaje, které jsme v žádosti uvedli, jsou přesné, pravdivé a úplné.
V ………………………………….. dne ………………………………………..
Jméno a podpis zákonného zástupce: ………………………................................................................
Jméno a podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………….

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TASOV, příspěvková organizace
Tasov 37, 675 79 Tasov, tel. 604 732 315,e-mail: mstasov@seznam.cz,
IČO: 70281793

Vyjádření lékaře k očkování a ke zdravotnímu stavu
Pro dodržení podmínek, stanovených § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, je součástí Žádosti o
přijetí dítěte vyjádření dětského lékaře.
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………….........................
Datum narození: ……………………………………………………………….........................
1.
Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním

ANO NE

nebo
Dítě není řádně očkováno, ale je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro kontraindikaci

ANO NE

nebo
Dítě není řádně očkováno z jiných důvodů, tudíž nesplňuje §50
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

ANO NE

2. Jsou odchylky v psychomotorickém vývoji – jaké ?

ANO NE

3. Trpí dítě chronickým onemocněním – jakým ?

ANO NE

4. Bere dítě pravidelně léky – jaké ?

ANO NE

5. Jde o integraci postiženého dítěte do MŠ – s jakým postižením ?

ANO NE

6. Doporučuji přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

ANO NE

Jiná sdělení lékaře:

…………………………………
Datum

..……………………………………
Razítko a podpis lékaře

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TASOV, příspěvková organizace
Tasov 37, 675 79 Tasov, tel. 604 732 315,e-mail: mstasov@seznam.cz,
IČO: 70281793

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Svým podpisem potvrzujeme, že:
1)
bereme na vědomí, že mateřská škola zpracovává osobní údaje dětí jako svou právní
povinnost (§ 28 zákona č. 561/2004 Sb.), dáváme svůj souhlas Základní škole a mateřské
škole Tasov, příspěvkové organizaci k tomu, aby evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje
našeho dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytujeme
pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona 561/2004 Sb., školský zákon v
platném znění a pro účely související s provozem školy, předškolním vzděláváním dítěte a
vedením nezbytné zdravotní dokumentace. Souhlas poskytujeme na celé období předškolní
docházky dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato
dokumentace ve škole archivuje.

2)
jsme se seznámili s Podmínkami včetně kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání při překročení kapacity Mateřské školy Tasov
3)
dnem podání žádosti je zahájeno správní řízení. Správní řízení se řídí zákonem
č.561/2004 Sb., (školský zákon), zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení, vyhláškou
č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
4)
dle zákona o správním řízení je možno před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího
řízení dítěte nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí po telefonické
domluvě s ředitelkou a vedoucí učitelkou na tel. č. v záhlaví.
5)
údaje, které jsme uvedli v žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní
škole a mateřské škole Tasov, jsou úplné a pravdivé. Jsme si vědomi toho, že mají vliv na toto
správní řízení a mohly by způsobit dodatečnou změnu rozhodnutí o přijetí. Dokladové
prokázání uvedených skutečností žádosti je v zájmu zákonného zástupce dítěte. Bereme na
vědomí, že pokud v této žádosti uvedeme nepravdivé údaje, může správní orgán své
rozhodnutí zrušit a rozhodnout ve věci znovu a že může být v tomto případě zahájeno
přestupkové řízení.

V ……………………………………………… dne ……………………………………..

…………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce

……………………………………………………
Podpis zákonného zástupce

