Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov,
příspěvková organizace
Švábenice 330, 683 23 Ivanovice na Hané, IČO: 709 88 749, Tel.: 517365629

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Přijata dne ……………….. pod č.j. …………………………….. Registrační číslo…………
VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM
Žadatel o přijetí:
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………...
Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………...
Datum narození:

Místo narození:

Státní občanství:

Mateřský jazyk:

Rodné číslo:

Zákonní zástupci:
Jméno a příjmení matky: …………………………………………………………………….
Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………...
Adresa pro doručování je shodná s adresou trvalého bydliště: ANO – NE*
Uveďte adresu pro doručování: …………………………………………………………………
E-mail: **

Telefon: **

ID datové schránky***

Jméno a příjmení otce: ……………………………………………………………………….
Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………...
Adresa pro doručování je shodná s adresou trvalého bydliště: ANO – NE
Uveďte adresu pro doručování: …………………………………………………………………
E-mail: **

Telefon: **

ID datové schránky***

Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti přijetí dítěte do mateřské školy bude
vyřizovat zákonný zástupce:
…………………………………………………………………..
(jméno a příjmení zákonného zástupce)
Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.
*
Nehodící se škrtněte.
**
Nepovinný údaj
***
ID datové schránky uvádějte, pokud je zřízena.
Pozn: Základní škola jako orgán veřejné moci má povinnost využívat datovou schránku, tedy i zjišťovat, zda účastníci
správních řízení (např. zákonní zástupci) mají datovou schránku zřízenu a pokud mají, do této schránky jim doručovat. Úkon
učiněný prostřednictvím datové schránky a podepsaný digitálním podpisem má stejné účinky jako úkon učiněný v listinné
podobě a podepsaný vlastní rukou.

Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské
škole Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace od ……………………….
Požadovaná délka docházky:

1) celodenní *
2) polodenní *

Dítě nastupuje do posledního roku před zahájením povinné školní docházky do základní
školy, tj. dosáhne věku 6 let v období od 1.září 2022 do 31.srpna 2023:
ano – ne *
Dítě dosáhne čtyř let věku před začátkem školního roku (do 31.8.2022): ano – ne *
Dítě dosáhne tří let věku před začátkem školního roku (do 31.8.2022): ano – ne *

Vyjádření rodičů o zdravotním stavu: Dítě je ………………………………………
U dětí mladších 5 let vyžaduje škola v souladu s § 50 zákona č.258/2000., o ochraně
veřejného zdraví doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo
o tom, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad
o očkování.

Prohlášení rodičů
Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby
v rodině nebo nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo
onemocnění osoby, s níž dítě přišlo do styku.
Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby pro účely přijímacího řízení
zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mé a mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016 /679 (obecné nařízení o ochraně údajů). Bližší informace na https://zssvabenice.cz/osobni-udaje/

Potvrzujeme správnost uvedených údajů na žádosti. Bereme na vědomí, že v případě
uvedení nepravdivých údajů, lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte.

Datum: ………………..

Podpis rodičů/zákonných zástupců
Matka:

Otec:

.

*
Nehodící se škrtněte.
**
Nepovinný údaj
***
ID datové schránky uvádějte, pokud je zřízena.
Pozn: Základní škola jako orgán veřejné moci má povinnost využívat datovou schránku, tedy i zjišťovat, zda účastníci
správních řízení (např. zákonní zástupci) mají datovou schránku zřízenu a pokud mají, do této schránky jim doručovat. Úkon
učiněný prostřednictvím datové schránky a podepsaný digitálním podpisem má stejné účinky jako úkon učiněný v listinné
podobě a podepsaný vlastní rukou.

