Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec
Dubenec 156, 544 55, IČO 750 17 881, tel. 499 694 138, ID DS: 26smk3n

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává
Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec
Dítě:

Jméno a příjmení:

____________________________________________

Datum narození:

____________________________________________

Místo trvalého pobytu:

____________________________________________

Zákonný zástupce dítěte, popř. osoba, která je oprávněná účastníka řízení (dítě) v přijímacím řízení
zastupovat:

Jméno a příjmení:

___________________________________________

Místo trvalého pobytu: ___________________________________________
Telefon (nepovinný údaj):

___________________________________________

E-mail (nepovinný údaj):

___________________________________________

Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s místem trvalého pobytu):
__________________________________________________________________________
Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:
-

rodný list dítěte (zašlou kopii pouze nespádové děti)
kopie průkazu totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě
osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se zdravotním postižením)
doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě
nepodrobení se očkování)

Čestné prohlášení k očkování dítěte
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte)______________________________________________, nar._________________________
se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu
V __________________dne: __________________
__________________________________
podpis zákonného zástupce

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec
Dubenec 156, 544 55, IČO 750 17 881, tel. 499 694 138, ID DS: 26smk3n

Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o
přijetí k předškolnímu vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn dne 11. 5. 2020 na
hlavních vchodových dveřích do budovy mateřské školy a též na webových stránkách školy
www.zsdubenec.cz, a to nejméně po dobu 15 dnů. Nesouhlas s rozhodnutím ředitelky školy musí zákonný
zástupce oznámit nejpozději do 25. 5. 2020.
V seznamu nemohou být uvedena jména, uchazeči zde budou uvedeni pod registračními čísly (přijetí
k předškolnímu vzdělávání podle § 34 školského zákona – přidělení registračního čísla dle § 183 odst. 2).
Prosíme z tohoto důvodu uveďte mail nebo telefonní číslo na žádost o přijetí. Registrační číslo vám zašleme.
Pro tyto účely Vaší žádosti přiděluji registrační číslo:
_________________________
O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte uloženého ve škole.
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno i v písemné podobě.
Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné po telefonické dohodě.
Kontakt: Mgr. Martina Jonešová, reditelka@zsdubenec.cz, tel.: 603 493 867

V Dubenci, dne________________________

__________________________
Mgr. Martina Jonešová
ředitelka školy

(1x pro zákonného zástupce, 1x založit do spisu)

__________________________________
zákonný zástupce dítěte

