Mateřská škola Pornice, okres Kroměříž, příspěvková organizace
Pornice 100, 768 33 Morkovice

IČO: 70992207

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Datum: ….................................
Žádost podává (dle § 45 Správního řádu) zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení: ….............................................................................................................................
(společný zmocněnec)
Telefon: ………...……………..............................................................................................................
E-mail: /čitelně/….................................................................................................................................
Adresa pro doručování: ........................................................................................................................
Pro dítě:
Jméno a příjmení: …....................................................................zdravotní pojišťovna: ......................
(účastník řízení)
Datum narození: …............................................................rodné číslo: ................................................
Místo trvalého pobytu: …......................................................................................................................
Datum nástupu dítěte: …...................................................... způsob docházky: dopoledne / celý den
Žádám o přijetí výše uvedeného dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pornice,
okres Kroměříž, příspěvková organizace od školního roku 2022/2023.
Povinnou součástí Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou tyto přílohy:
Vyplněný Evidenční list s vyjádřením lékaře o řádném očkování dítěte dle zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví.
Prohlášení zákonného zástupce:
Byl jsem seznámen s kritérii i podmínkami pro přijetí do mateřské školy. Prohlašuji, že uvedené
údaje v žádosti jsou pravdivé a jakoukoliv změnu nahlásím.
S uvedenými údaji bude mateřská škola nakládat výhradně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění. Na výzvu je zákonný zástupce povinen doložit dokumenty: průkaz totožnosti (§ 36, odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění), oprávnění pobývat na území ČR (§20 zákona č. 561/2004Sb., školský zákon, v platném znění) apod.
Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinní si
vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně
právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li
jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého
rodiče.

…................................................................................................
Podpisy obou rodičů
Vyplní ředitelka MŠ Pornice
Datum: …................................ Č.j.: ….......................Registrační číslo.: …........................... Za MŠ převzala: ….................................

