registrační číslo: ………………….

otisk podacího razítka

spisová značka: ..……………………………………..…….

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
od školního roku 2021/2022

Správní orgán (škola)
Základní škola a mateřská škola Rybitví
Školní 143, 533 54 Rybitví
Mgr. et Mgr. Markéta Hujerová, ředitelka školy
Žadatel (zákonný zástupce dítěte)
jméno a příjmení: ___________________________________ datum narození: ___________________
místo trvalého pobytu1): ______________________________________________________________
jiná adresa pro doručování2): ___________________________________________________________
další kontaktní údaje (e-mail, telefon – nepovinné údaje3): ____________________________________
_______________________________________________________________
Účastník řízení (dítě)
jméno a příjmení: ___________________________________ datum narození: ___________________
místo trvalého pobytu4): ______________________________________________________________

Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává
Základní škola a mateřská škola Rybitví, Školní 143, 533 54 Rybitví
od školního roku 2021/2022 do zahájení povinné školní docházky.

Základní škola a mateřská škola Rybitví je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých
osobních údajů naleznete na http://www.skolarybitvi.cz/.
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:
Se všemi podmínkami přijetí do mateřské školy jsem byl/a seznámen/a. Prohlašuji, že údaje, které
jsem uvedl/a v žádosti a v přílohách, jsou pravdivé.
1

V případě cizinců místo pobytu
Např. poštovní adresa, datová schránka.
3 Uveďte prosím e-mail pro zaslání přiděleného registračního čísla, telefon v případě potřeby kontaktováni.
4 V případě cizinců místo pobytu
2

ÚDAJE A PODKLADY VYŽADOVANÉ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI:
•
•
•
•

rodný list dítěte (při podání dálkovou formou kopie rodného listu),
doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují
o dítě v pěstounské péči nebo v případě zmocněnce dle § 33 správního řádu odst. 1,
vyjádření ošetřujícího lékaře (zdravotní stav, očkování) v případě, že není uvedeno v žádosti,
vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se speciálními vzdělávacími
potřebami dle odst. 9 § 16 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění.

VYJÁDŘENÍ DĚTSKÉHO LÉKAŘE
1.

Potvrzení o řádném očkování dítěte podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
(v případě povinného předškolního vzdělávání NEVYPLŇUJTE!)
Dítě:
☐ JE řádně očkované,
☐ NENÍ řádně očkované, ale je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci,
☐ NENÍ řádně očkované z jiných důvodů, a tudíž nesplňuje § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

2.

Dítě vyžaduje speciální péči:
☐ NE
☐ ANO, v oblasti: ________________________________________________________________________________

3.

Jiná závažná sdělení o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (např. alergie, pravidelně
užívané léky apod.):

____________________________
datum

_________________________________________
razítko a podpis lékaře

POUČENÍ:
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
o správním řízení (správní řád), v platném znění, zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.
Dále jsem byl/a poučen/a o tom, že:
•
dle § 33 správního řádu odst. 1 mám právo dát se v řízení zastupovat zmocněncem, kterého si zvolím,
který se prokáže plnou mocí,
•
dle § 36 odst. 1 správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit návrhy po celou dobu řízení až po
vydání rozhodnutí, správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy,
•
dle § 36 odst. 2 správního řádu mám právo v řízení vyjádřit své stanovisko, pokud o to požádám, správní orgán mi
poskytne o řízení informaci,
•
dle § 36 odst. 3 správního řádu, mám jako účastník řízení před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí,
•
dle § 36 odst. 5 správního řádu je účastník nebo jeho zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození,
místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba,
•
dle § 38 správního řádu odst. 4 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, právo ze spisu si činit výpisy
a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

V Rybitví dne: __

_____________________________
datum podání žádosti

5 Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č.

podpis zákonného zástupce dítěte

____
5

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.

