Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková
organizace, IČ: 70947520. Kontaktní poštovní adresa: Jesenická 448/9, Vrbno pod
Pradědem 793 26, telefonní čísla: kancelář ředitelny: 554 752 037, mobil ředitelka:
777 562 329, provoz: 728 362 557, Elektronická adresa podatelny:
lesniakova1@seznam.cz, Identifikátor datové schránky: jiek383.

Žádost o přijetí dítěte
Registrační číslo:
(poř. číslo jednacího protokolu/rok)

MŠ: Přijato dne ....................................................................pod č.j MŠ/
Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v pozdějším znění zákona č. 472/2011
Sb. §183 (novela školského zákona), vyhlášky č. 14/2006 Sb., o předškolním vzdělávání a
vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.14/2004 Sb.
žádám jako zákonný zástupce dítěte
Jméno a příjmení dítěte:.........................................................................................................
Datum narození:.................................Bydliště:......................................................................
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok ………………..
s nástupem od…………………………….
___________________________________________________________________________
Otec:
Jméno a příjmení:....................................................................................................................
Adresa:.............................................................................................telefon.............................
Matka:
Jméno a příjmení:.....................................................................................................................
Adresa:.............................................................................................telefon..............................
Počet dětí v rodině:.................................
Dítě pojištěno u zdravotní pojišťovny:...................................................................................
Pokud dítě není zdrávo, popř. vyžaduje speciální péči, uveďte tuto skutečnost
................................................................................................................................................
Případná sdělení rodičů pro správní řízení (rodinné poměry - zda rodina pobírá dávky sociální
péče a jaké, zda do požadované MŠ již dochází sourozenec dítěte, zda je omezeno vydávání
dítěte jednomu ze zákonných zástupců atd.)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková
organizace, IČ: 70947520. Kontaktní poštovní adresa: Jesenická 448/9, Vrbno pod
Pradědem 793 26, telefonní čísla: kancelář ředitelny: 554 752 037, mobil ředitelka:
777 562 329, provoz: 728 362 557, Elektronická adresa podatelny:
lesniakova1@seznam.cz, Identifikátor datové schránky: jiek383.

VŽDY UVEĎTE dobu pobytu dítěte v MŠ ( celodenní nebo polodenní docházku)
………….......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nedílnou součástí žádosti je evidenční list dítěte s vyjádřením dětského lékaře.
Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci dle §50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovávání osobních údajů uvedených v této žádosti je prováděno zákonným způsobem
z důvodu právní povinnost, kterou je škola jako správce osobních údajů povinována. Ostatní
práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů na: http://msjesenicka.com/dokumenty/ .

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou správné.
V …………………………dne……………

......................................................
podpis zákonných zástupců

Přílohy: Vyplněný evidenční list
Protokol podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy

Vyplňuje mateřská škola
Rozhodnutí o přijetí vydáno:
dne:...........................………………reg. číslo…………………..… č.j. MŠ/
B)Rozhodnutí o nepřijetí odesláno zákonnému zástupci
dne……………………… ………..reg. číslo ……………………….čj. MŠ/
Nabytí právní moci rozhodnutí dne:...........................
K žádosti bylo doloženo: Průkaz totožnosti zák. zástupce: ANO – NE
Podpis a razítko (ředitelka MŠ)

Rodný list dítěte: ANO - NE

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková
organizace, IČ: 70947520. Kontaktní poštovní adresa: Jesenická 448/9, Vrbno pod
Pradědem 793 26, telefonní čísla: kancelář ředitelny: 554 752 037, mobil ředitelka:
777 562 329, provoz: 728 362 557, Elektronická adresa podatelny:
lesniakova1@seznam.cz, Identifikátor datové schránky: jiek383.

Potvrzení o registraci žádosti o přijetí dítěte pro školní rok ………………..

Potvrzuji, že žádost o přijetí dítěte byla registrována dne …………………………………

Registrační číslo žádosti:……………………….

Ve Vrbně pod Pradědem dne:…………………….

…………………………………………………………..
Pavlína Lesniaková – ředitelka mateřské školy

Poznámka:
Kladná rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy budou zveřejněna na webových stránkách
www.msjesenicka.com a dveřích hlavního vchodu mateřské školy (tištěná v písemné podobě se dle novely
školského zákona č. 472/2011 Sb. §183). neodesílají do vlastních rukou. K jejich převzetí budete vyzváni nebo
vám budou zaslána obyčejnou poštou.
Identifikaci své žádosti hledejte pod registračním číslem žádosti, které je uvedeno v tomto protokolu.
Pokud nebylo Vaše dítě přijato, budete vyrozuměni písemně a to do 30. dnů od data podání žádosti.

