MONTESSORI MATEŘSKÁ ŠKOLA
MUFÍK DĚTEM Z.S.
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění
pozdějších předpisů,

do Montessori mateřské školy Mufík Dětem z.s., Špitálská 284/1, Tábor
1. zákonný zástupce dítěte, který je zmocněn pro jednání ve správním řízení pro doručování
písemností v souladu s § 20 a § 35 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů:
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………..……..............................................
Místo trvalého pobytu:…………………………………………………………………………..
Telefon ……………….. ……

E-mail …………………………

Adresa pro doručování, pokud se liší od adresy trvalého pobytu, včetně PSČ ……………….
…………………………………………………………………………………………………...
2. zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………..…….........................................
Místo trvalého pobytu:………………………………………………………………………...
Telefon ………………………
•

E-mail …………………………..

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Montessori mateřské školy Mufík Dětem
z.s., Špitálská 284/1, Tábor
Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok:
s nástupem od: ………………………………………………
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………… Narozeno: ……………………..
Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………….
Přihlašuji dítě k: a) polodenní docházce

b) celodenní docházce

(nehodící se škrtněte)

• Pověření k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou (v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, který upravuje rodičovskou zodpovědnost a v návaznosti na ustan. § 5, odst. 1)
vyhlášky č. 14/2015 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění).

•

Jméno pověřené osoby: ……………………………................. Narozen: ………………………….
Bytem: ……………………………………………………………………….………...Tel.: …………………………..

•

Jméno pověřené osoby: ……………………………................. Narozen: ………………………….
Bytem: ……………………………………………………………………….………...Tel.:

__________________________________________________________________
Škola zpracovává osobní údaje dítěte v rozsahu § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, za účelem vedení školní matriky školy. Při vedení školní dokumentace postupuje
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonní zástupci prohlašují, že byli seznámeni s:
• podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání,
• kritérii pro přijetí dětí do mateřské školy.
Zákonní zástupci prohlašují, že jimi uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Současně berou
na vědomí skutečnost, že uvedením nepravdivých údajů se vystavují riziku postihu pro
přestupek podle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Na základě § 183 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude
dítěti přiděleno při podání žádosti registrační číslo.
V…………………
………….....................................
Podpisy rodičů (zákonných zástupců)

dne……………………………………………………

Vyplněnou žádost spolu s rodným listem dítěte, průkazem zdravotního pojištění dítěte
a svým občanským průkazem můžete přinést osobně do mateřské školy i v průběhu roku.
Bližší informace získáte přímo v MŠ nebo na e-mailové adrese mufikdetem@seznam.cz.

