MATEŘSKÁ ŠKOLA Kočička KOČÍ, 538 61 Kočí 98, IČ: 712 94 724, příspěvková organizace
Ředitelka MŠ: Dana Smekalová

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Datum přijetí žádosti: ……………………… (doplní MŠ Kočí)
Č.j……………………….. (doplní MŠ Kočí)
Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává
Mateřská škola Kočí 98 od 1.9.2014.
Dítě:
Jméno a příjmení dítěte:
____________________________________________
Datum narození:

____________________________________________

Místo trvalého pobytu: _________________________________________________
Zákonný zástupce - (žadatel) dítěte nebo fyzická osoba, která osobně pečuje o dítě
v pěstounské péči, která bude účastníka řízení (dítě) v přijímacím řízení zastupovat:
Jméno a příjmení: ______________________________________________
Datum narození:

___________________________________________

Místo trvalého pobytu: ____________________________________________________
Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s místem trvalého pobytu):
_______________________________________________________________________
Souhlasím s uvedením telefonního čísla ANO tel.číslo.. ………………………………x NE*).
Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. ANO x NE*).
Dítě JE - NENÍ zdravotně postižené*).
.
Údaje vyplývající z kritérií pro přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovených ředitelkou
mateřské školy (uvedený oddíl vyplní ředitelka mateřské školy v závislosti na konkrétních
kritériích pro přijetí):

tel.: 739 301 026, mail: ms.kocicka@seznam.cz

Číslo. b.ú.: 107 - 813 294 0287 / 0100

MATEŘSKÁ ŠKOLA Kočička KOČÍ, 538 61 Kočí 98, IČ: 712 94 724, příspěvková organizace
Ředitelka MŠ: Dana Smekalová

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem
si vědom/a toho, že pokud by mnou uvedené informace byly obráceny v opak, budu čelit
všem z toho vyplývajícím právním následkům.

Podpis žadatele:

V __________________________dne: ________ 201

*)
hodící se zakroužkujte
Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:
- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě
v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
- v případě zařazení dítěte se zdravotním postižením do speciální třídy vyjádření
školského poradenského zařízení, odborného lékaře
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. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů a o změně zákonů.
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