Základní škola a Mateřská škola Hosín, Hosín 41, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ: 75 000 695, ID: e9f742u, tel.: 605 353 111 e-mail: jancipera@skolahosin.cz

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Hosín.
Školní rok 2020 / 2021
Účastník řízení:…………..……………………
jméno a příjmení dítěte

…………………

………………….

datum narození

státní občanství

…………………………………………. ……….. …… …. …………

…………………..

místo trvalého bydliště

zdravotní pojišťovna

Adresa zákonného zástupce dítěte: ………………………………………………………..
( je-li odlišná od trvalého bydliště dítěte )

Zákonní zástupci:

…………………………………………
jméno a příjmení, vztah k dítěti (matka..)

…………………………………………
jméno a příjmení, vztah k dítěti (otec..)

………………………………………..
telefonní kontakt / e-mail

………………………………………
telefonní kontakt / e-mail

Požadovaný termín nástupu dítěte do MŠ: …………………………………………….
Zákonní zástupci se dohodli, že ve věci bude jednat za oba dva pouze jeden ze zákonných
zástupců se zvolením jediné doručovací adresy, a to:
Jméno a příjmení:…………………………………………

……………………………
kontaktní telefon

Doručovací adresa:……………………………………….……………………………………
Zákonní zástupci mají v souladu s § 36 odst.2 a 3 zákona č.500/2004Sb.,o správním řízení ( správní řád)
možnost před vydáním rozhodnutí ve věci nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to
v termínu stanoveným ředitelem školy. Po uplynutí této lhůty přistoupí ředitel školy k vydání rozhodnutí
o přijetí / nepřijetí dítěte do mateřské školy. Byli jsme seznámeni s kritérii přijímání dětí do mateřské školy.
Prohlašujeme, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a bereme na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých
údajů lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí. Bereme na vědomí, že škola zpracovává a eviduje uvedené osobní
údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu zákona č. 101/2000Sb.o ochraně osobních údajů v platném
znění pro účely vedení povinné dokumentace školy dle zákona č.561/2004Sb. školského zákona v platném znění.

Přílohy k žádosti: Čestné prohlášení o povinném očkování dítěte.
Kopie očkovacího průkazu dítěte.

V ………………………………dne………………...

…………………………………………………….
podpisy zákonných zástupců

Základní škola a Mateřská škola Hosín, Hosín 41, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ: 75 000 695, ID: e9f742u, tel.: 605 353 111 e-mail: jancipera@skolahosin.cz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že můj syn /dcera/ …………………………………………………
datum narození ………………………………, se podrobil /a/
všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně
veřejného zdraví.

Příloha prohlášení: kopie očkovacího průkazu.

V………………………………, dne……………………………….

Jméno zákonného zástupce: ……………………………………..
Podpis zákonného zástupce: ……………………………………..

