ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
do mateřské školy Jílové okres Děčín
Vyplňujte prosím hůlkovým písmem
K rukám ředitele/ředitelky
Žádost přijata dne:………………………..
Č.j………………………………………..
Údaje o dítěti:
Jméno:………………………………………Příjmení:……………………………………..
Trvalý pobyt dítěte:…………………………………………………………………………
Datum narození:………………………….Státní příslušnost:………………………………
Dítě se zdravotním postižením: ANO – NE
Přijetí k předškolnímu vzdělávání žádáme od:……………………………………………..
(datum uveďte ve tvaru: den, měsíc, rok)
Údaje o rodičích zákonných zástupcích) dítěte:
Jméno a příjmení matky dítěte:…………………………………………………………….
Trvalý pobyt……. …... ……………………….Telefon……………………………………
(nežije-li s dítětem ve společné domácnosti)
Matka je samoživitelka: ANO-NE *)
Jméno a příjmení otce dítěte:………………………………………………………………
Trvalý pobyt:…………………………………………………………………………………
(nežije-li s dítětem ve společné domácnosti)
Otec je samoživitel: ANO-NE
Doplňující údaje:
Rodiče žijí odloučeně: ANO-NE*)
Rodiče se dohodli na střídavé péči o dítě: ANO-NE *)
Odůvodnění žádosti:
O přijetí dítěte do MŠ žádáme z důvodu:

*) nehodící se škrtněte
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Prohlášení rodičů (zákonných zástupců) dítěte:
•
•
•

Beru na vědomí, že jsem povinen/povinna nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od podání této žádosti dodat
Evidenční list s vyjádřením lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a vyplněnými povinnými údaji.
Dále beru na vědomí, že v případech uvedených § 35 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ve znění pozdějších předpisů, může ředitelka
mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.
Zároveň jsem se seznámil/a s níže uvedenými Kriterii pro přijímání dětí s trvalým pobytem v Jílovém, okres
Děčín k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole a jejich obsahu jsem porozuměl/a.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitel/ka mateřské školy vždy přihlížet
k zájmu dítěte (k rodinným, sociálním a zdravotním podmínkám) a ke splnění podmínky stanovené § 50
zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, (přijímány budou děti, které se podrobily stanoveným
pravidelným očkováním a děti, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci). Netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dále bude ředitel/ka mateřské
školy přihlížet k těmto skutečnostem (kritériím):
Pro školní rok 2018/19 budou přednostně přijímány děti v tomto pořadí:
1) děti ve věku od 5 let do zahájení povinné školní docházky s místem bydliště v Jílovém.
/ dětem zákon umístění ve spádové MŠ zajišťuje – povinné předškolní vzdělávání /.
2) Děti ve věku od 4 do 5 let s místem bydliště v Jílovém / rovněž povinnost umístit dítě ve spádové MŠ/.
3) Děti ve věku od 3 do 4 let s místem bydliště v Jílovém
4) Děti ve věku od 5 let do zahájené plnění povinné školní docházky, které ale nemají bydliště v Jílovém /
povinnost daná zákonem, která ukládá ředitelce MŠ ale plnění dalších povinností/
4) Ostatní děti s ohledem na věk – 2–3 leté s místem bydliště v Jílovém
Při rozhodování o přijetí dítěte bude brána v úvahu důležitost jednotlivých kritérií v uvedeném pořadí. Mateřská škola
je ve třech budovách. Pokud bude v některé z nich zájem o umístění převyšující kapacitu, bude rodičům nabídnuto
umístění v jiné budově.
Udělujete tímto souhlas organizaci „Mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace“, se sídlem:
Průběžná 299, 407 01 Jílové, IČ: 72744014 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala výše uvedené osobní údaje. Tyto údaje
budou Správcem zpracovány po dobu pěti let.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo
na Pověřence pro ochranu osobních údajů - www.poverenec-ustecko.cz.

V Jílovém dne:………………………………..

……………………………………………………………
(podpisy obou zákonných zástupců dítěte)
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