Základní škola a Lesní mateřská škola Jurta, zapsána v rejstříku školských právnických osob,
vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Sídlo: Vítězství 121, CZ-407 11 Děčín XXXIII
Zřizovatel: JURTA, o.p.s., Pěší 9, CZ-405 02 Děčín XXXIII-Nebočady

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Rodiče dítěte/zákonní zástupci:
Jméno a příjmení matky:
Jméno a příjmení otce:
žádají o přijetí dítěte
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Rodné číslo:………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Místo trvalého pobytu dítěte včetně PSČ:

k předškolnímu vzdělávání do Lesní mateřské školy Jurta
ve školním roce .........................
Datum požadovaného zahájení docházky do mateřské školy: ………………………………………..
Požadovaná docházka dítěte do Mateřské školy Jurta: (Prosím, zakroužkujte a doplňte datum
předpokládaného ukončení docházky.)
a) Celodenní docházka na …………dnů v týdnu.
Předpokládané datum ukončení docházky: ………………………………………..
Zákonní zástupci si zvolili společného zmocněnce pro jednání ve správním řízení a pro doručování
písemností v souladu s § 20 a § 35 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Jméno a příjmení zástupce:
Adresa pro doručování písemností včetně PSČ pokud se liší od adresy trvalého pobytu dítěte:

Telefon: ………………………………………………. Email: .…………………………………………………………..

Zákonní zástupci berou na vědomí, že:
1. 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 a školní jídelny. Při vedení školní
dokumentace postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.
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2.

Podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, může ředitelka školy ukončit
docházku dítěte do mateřské školy ve zkušební době 3 měsíce od přijetí do mateřské školy, pokud
ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení.
Zákonní zástupci prohlašují, že se seznámili s Podmínkami a kritérii pro přijímání dětí k
předškolnímu vzdělávání ve školním roce ................

V ……………………… dne …..............................

……………………………………………………
podpis rodičů dítěte nebo
zákonných zástupců dítěte
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