MATEŘSKÁ ŠKOLA, CHRUDIM 2, DR. JANA MALÍKA 765
V Chrudimi dne

č.j .

/D/___

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Žádáme o přijetí dítěte do mateřské školy a prohlašujeme, že jsme nepodali žádost do jiné
mateřské školy.
DÍTĚ
jméno

rodné číslo
zdravotní
pojišťovna
státní
příslušnost
mateřský
jazyk

příjmení
datum
narození
bydliště

docházka

(hodící se
zaškrtněte)

□ celodenní
□ jiná
□
□ JE posledním šk. rokem před ZŠ
□

NENÍ posledním šk. rokem před ZŠ

Prohlašujeme, že jsme zákonnými zástupci tohoto dítěte.
MATKA
jméno

MATKA
příjmení

datum narození

číslo OP

bydliště

zaměstnavatel

telefon
OTEC
jméno

e-mail
OTEC
příjmení

datum narození

číslo OP

bydliště

zaměstnavatel

telefon
SOUROZENCI
jméno
a rok narození

e-mail

nástup
do MŠ od
umístění
(zaškrtněte)

□ Chrudim
□

Topol

Povinnosti k MŠ
Zavazujeme se, že budeme dodržovat Školní řád Mateřské školy, Chrudim 2, Dr. Jana Malíka
765.
Zavazujeme se, že budeme včas platit úplatu za předškolní vzdělávání a poplatky za stravné
ve výši hodnoty potravin.
Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce MŠ výskyt přenosné choroby v rodině nebo
nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž
dítě přišlo do styku.
Osobní údaje
Potvrzujeme správnost údajů a zavazujeme se, že neprodleně oznámíme každou změnu.
Bereme na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů lez kdykoliv zrušit rozhodnutí
o přijetí dítěte.
Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních
systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000Sb.
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Souhlasíme s používáním svých osobních údajů i údajů svého dítěte k potřebné evidenci
v mateřské škole.
Poučení
Svým podpisem potvrzujeme, že jsme byli poučeni o tom, že touto podanou žádostí bylo
ve smyslu § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, zahájeno správní řízení ve výše uvedené
věci.
Dle § 33 správního řádu mají účastníci řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění se
prokazuje plnou mocí, kterou lze udělit buď písemně či ústně do protokolu.
Dle § 36, odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Správní orgán může
usnesením prohlásit, do kdy mohou účastníci činit své návrhy.
Dle § 36, odst. 2 správního řádu mají účastníci právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud
o to požádají, správní orgán jim poskytne informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.
Dle § 36, odst. 3 správního řádu, nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům řízení
před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Dle § 36, odst. 4 správního řádu účastníci nebo jejich zástupci jsou povinni předložit
na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou,
v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrna
i podoba.
Dle § 38 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to
i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci, s tímto právem je spojeno právo činit si
ze spisu výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
Prohlašujeme, že jsme byli seznámeni s kritérii přijímacího řízení Mateřské školy, Chrudim 2,
Dr. Jana Malíka 765, Chrudim.
Mgr. Radka Lebdušková
ředitelka mateřské školy v.r.

...........………………………...
zákonný zástupce dítěte

V Chrudimi dne ……………..............…...
____________________________________________________________________________________
Prefereruji tuto MŠ: ……………………………………………………………………………………...
(Vyplňte název MŠ při podání více přihlášek)

