Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova 726,538 03 Heřmanův Městec
telefon : 604
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pŘtJETí oírĚre

r pŘrošKoLNíMu vzDĚLÁvÁruí oD šKoLNíHoRoKu 2o22l2o23
Žaaam o přijetí mého syna

- dcery do MŠJonášova 726,Heřmanův Městec

zákonní zástupci dítěte
Jméno a příjmení matky dítěte........
adresa trvalého

pobytu.......

.................telefon........

Jméno a příimeníotce dítěte..
adresa trvalého pobytu.......

jméno a příjmení navrhovatele

telefon

- zákonného zástupce dítěte

doručovacíadresa zákonného zástupce dítěte

datovou schránku mám x nemám, adresa datové schránky

Sourozenec v MŠJonášova 726, Heřmanův Městec ke dni t.9.2O22:

Kontaktní e-mail

je

-

není

:........,.........

Následující školnírok je

- není poslední před zahájením povinné školní docházky.

Vyjádření dětského lékaře:

1)
2)

Dítě je zdravé, můžebýt přijato do mateřské školy:

Dítě vyžaduje speciální péčiv oblasti:

Jiná závažná sdělení o dítěti:

3)

4)
5)
V

Alergie:
Dítě je řádně očkováno:

Možnost účastina akcích školy - plavání, solná jeskyně, škola v přírodě.

................

dne ..................
razítko a podpis pediatra:

Vyiádření souhlasu:
Dáváme svŮj souhlas MŠJonášova k tomu, aby evidovala osobní údaje včetně rodného číslanašeho dítěte ve
smyslu vŠechustanovenízákona č.I01,/2O00 Sb,, o ochraně osobních údajů,v platném zněnía zákona l33/2ooo
Sb,, o evidenci obyvatel a rodných číslech,v platném znění. Svůj souhlas poskytujeme pro účelyvedení povinné

dokumentace školy podle zákona č.56t/2OO4 Sb., školský zákon. Souhlas poskytujeme na celé obdobídocházky
dítěte do této mateřské školy.
Poučení:
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) poučena o tom, že touto žádostí je ve smyslu §44, odst.]. zákona
č.50O|2OO4 Sb., o správním řízení(Správní řád), zahájeno správní řízeníve výše uvedené věci.
Dále jsem byl(a) poučena o tom, že:

-dle §33 správního řádu odst. 1 mám právo dát se v řízení zastupovat zmocněncem, kterého si zvolím a má mou plnou moc
-

dle §36, odst. 1 správního řádu, jsou účastnícioprávněni navrhovat důkazy a činitjinénávrhy po celou dobu řízení

-

dle §36 odst. 3 musí být účastníkům
řízenípřed vydáním rozhodnutídána možnost se k podkladům vyjádřit

prohlášení rodičů:
- byl(a)jsem seznámen(a) s kritérii pro
-

přijetídítěte do MŠ

jsme si vědomi, že uvedení nepravdivých údajůdo této žádosti můžemít za následek zamítavé
rozhodn utí - nepřijetí d ítě

podpis zákonného zástupce dítěte
totožnost navrhovatele

- zákonného zástupce dítěte byla ověřena podle

Potvrzení převzetížádosti

dne.,..............

OP č.

podpis ředitelky

