Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120
okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník
IČ: 75 026 708
ID Datové schránky: f8bkmu3
Kontakt: www.zshnojnik.com
E-mail: sekretariat@zshnojnik.com

Tel: 727 946 227

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
do mateřské školy v Hnojníku ve školním roce 2020/2021
V souladu s ustanovením § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, žádám o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hnojník 360, jejíž činnost vykonává
Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník.

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………...………………………………………..................................
Datum narození dítěte: ……………………………………………………… Rodné číslo: ………………………………….
Trvalý pobyt: ………………………………………………………………………………………………… PSČ: ….……….……….
Státní příslušnost: ………………………………… Zdravotní pojišťovna: …………………………………………………

Žadatel - zákonný zástupce účastníka řízení:
Zákonný zástupce

Matka

Otec

Jméno a příjmení, titul
Trvalý pobyt
Zaměstnavatel
(nepovinný údaj)

Adresa pro doručování
korespondence (pokud
se liší od trvalého pobytu)

)ppobytupobytu)
Telefonní
číslo
od trvalého pobytu)
E-mail
ID datové schránky

Požadovaná délka docházky dítěte do MŠ (označte křížkem)
celodenní
nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci

nejvýše 4 hodiny denně

Doplňující informace k žádosti: (sourozenci dítěte ve zdejší mateřské škole nebo doma)
jméno a příjmení ……………………………………..……třída……………
jméno a příjmení ……………………………………..……třída……………
Další informace - údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření: o speciálních
vzdělávacích potřebách dítěte, o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by
mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V souladu s § 876 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jsem si vědom/a
skutečnosti, že „Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má
se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče“.
Dávám svůj souhlas mateřské škole, jejíž činnost vykonává Masarykova Základní škola a mateřská škola
Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a
osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (GDPR). Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl
v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní
pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. Souhlasím s možností
orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné
podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví.
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského
zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání
mimoškolních akcí školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření. Souhlas poskytuji na
celé období docházky mého dítěte do této mateřské školy a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato
dokumentace na škole povinně archivuje. Byl jsem poučen o právech v souladu nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů.
Žadatel svým podpisem potvrzuje, že byl poučen o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci. Žadatel bere
na vědomí možnost nahlédnutí do spisu dle § 38 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
nejpozději 14dnů před vydáním rozhodnutí, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci.
Žadatel potvrzuje, že byl předem informován o tom, že před vydáním rozhodnutí ve věci je mu dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a že má právo vyjádřit v řízení své stanovisko dle § 36 zákona
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Podle § 183 odst. 2 školského zákona rozhodnutí, kterým se vyhoví žádostem o přijetí k předškolnímu
vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem
řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole (vstupní dveře
mateřské školy, vývěsní tabule u základní školy) a na webových stránkách www.zshnojnik.com)
na dobu alespoň 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem
o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

V…………………………… dne ………........ Podpis zákonného zástupce …………………………………………………

Datum doručení žádosti: …………………

Registrační číslo: MŠ 2020/ ………………...

Nedílnou součástí této žádosti je vyplněný a potvrzený evidenční list dítěte
(příloha č. 1), v případě dítěte se zdravotním postižením (příloha č. 2.).
Dále pak čestné prohlášení o očkování dítěte (příloha č. 3).
Příloha č. 1 – Evidenční list dítěte
Příloha č. 2 – Vyjádření školského poradenského zařízení, popř. registrujícího lékaře
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o očkování dítěte + kopie očkovacího průkazu

