REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
do Mateřské školy Mrákov, okres Domažlice, př. organizace
Žádost číslo:

Spis:

RODIČE DÍTĚTE /ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

MÍSTO POBYTU:

matka:
otec:

Telefon:

Elektronická adresa - e-mail:

ŽÁDAJÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE:
DATUM NAROZENÍ:
MÍSTO TRVALÉHO POBYTU + PSČ:

ve školním roce 2022/2023
Sourozenec v MŠ k 1.9.2022:

ANO

NE

Den a měsíc zahájení docházky dítěte do mateřské školy:
______________________________________________________________________________________________
Požadovaná docházka dítěte do mateřské školy:

o o celodenní docházka
o polodenní docházka

Zákonní zástupci dítěte 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:

Já, níže podepsaný.............................................................../bytem:.....................................................ZMOCŇUJI/
jméno, příjmení: …..................................................................................../bytem........................................................
ZASTUPOVÁNÍM A JEDNÁNÍM V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ na školní rok 2022 - 2023
Jméno dítěte................................................../nar............................/bytem............................................. /……………
V...........................dne.........................

Podpis...........................................................

Zákonní zástupci souhlasí a berou na vědomí, že:
Škola zpracovává osobní údaje o dítěti 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.

PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
o

o
o

Přijímací řízení je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však pro děti
od 2,5 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do
zahájení školní docházky dítěte, je předškolní vzdělání povinné, není-li stanoveno jinak.
Žádost je nutné odevzdat zpět do mateřské školy 3.5.2022.
Dle ustanovení § 36 zákona č. 500/2004 Sb. ,správního řádu, ve znění pozdějších předpisů se můžete
seznámit s podklady pro vydání Rozhodnutí o nepřijetí v MŠ, po telefonické domluvě s ředitelkou školy
dne 10.5.2022, od 12,00 – 16,00hod a podat vyjádření.

KRITÉRIA:

BODY CELKEM:

1.
2.
3.
4.

▪
▪

Doložení uvedených skutečností je ve vlastním zájmu zákonného zástupce.
Pokud zákonný zástupce neprokáže nárok v souladu se stanovenými kritérii, bude posuzován jako zákonný
zástupce na dalším místě.

Zákonní zástupci prohlašují, že se seznámili:
1.s podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
2. s kritérii pro přijetí dětí do mateřské školy
3. se školním řádem, školním vzdělávacím programem, provozním řádem a ostatními aktuálními provozními
předpisy školy, které jsou dostupné na webových stránkách obce Mrákov: www.mrakov.cz

TATO ŽÁDOST JE PŘIHLÁŠKOU PŘIJATÉHO DÍTĚTE KE STRAVOVÁNÍ
v Mateřské škole Mrákov, okres Domažlice, příspěvkové organizace.
V Mrákově dne: ……………………… 2022

Podpisy obou rodičů / zákonných zástupců: Matky……………….……………......................................

Otce........................................................................

Ředitelka mateřské školy …................................

