Mateřská škola Kladno, J. Hory 1801
J. Hory 1801, 272 01 Kladno. Tel: 312 248863
e-mail: info@18mskladno.cz, www.18mskladno.cz
Č.j. ŘMŠ
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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kladno, J. Hory 1801
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Místo trvalého pobytu

Žádáme o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kladno, J. Hory 1801
pro školní rok 2022/2023





na celodenní docházku od
na 4 hodiny denně
od
na 5 dnů v měsíci

1. Zákonný zástupce dítěte
Jméno a příjmení:
Místo trvalého pobytu:
Adresa pro doručování písemností:
Kontaktní telefon: *
E-mail: *

2. Zákonný zástupce dítěte
Jméno a příjmení:
Místo trvalého pobytu:
Adresa pro doručování písemností:
Kontaktní telefon: *
E-mail :*

hod.
hod

do
do

hod.
hod

Poučení zákonných zástupců:
 Dnem podání žádosti je zahájeno správní řízení.
 Správním orgánem bylo stanoveno, že rozhodnutí o přijetí bude vydáváno v mateřské
škola po předložení vyplněného tiskopisu od lékaře.
 Řízení se opírá o zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řízení, vyhlášku č. 14/2005 Sb., předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vydané ředitelkou
školy dne 21. 3. 2022
Prohlášení zákonných zástupců:
 Dáváme svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní
údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro
účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského
zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických
vyšetření.
 Čestně prohlašuji, že mé dítě bylo ke dni zápisu do MŠ řádně proočkováno
 Jsme povinni do žádosti uvést úplné a pravdivé údaje, které mají vliv na toto správní
řízení.
V Kladně …….…. 2022
Podpis zákonného zástupce:…………………………………………………………….

* Nepovinný údaj, jehož vyplněním souhlasí zákonný zástupce s jeho zpracováním pouze pro účely
zefektivnění komunikace mezi školou a zákonným zástupcem v době přijímacího řízení.

