Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace
Albrechtická 598, Praha 9 – Kbely, 197 00

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů,
žádám jako zákonný zástupce dítěte
Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………..............……………………………….
Datum narození:…………………………………………...........………
Místo trvalého pobytu dítěte:…………………………………..............………………………………………….

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace,
Albrechtická 598, Praha 9 – Kbely (dále jen „mateřská škola“), IČO: 71294368, od 1. 9. 2018
k celodenní docházce do mateřské školy.

Zákonní zástupci se spolu dohodli, že mateřská škola bude, ve správním řízení o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání, jednat se zákonným zástupcem (§ 876 odst. 3, zák. č. 89/2012, občanský
zákoník: „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.“):
Jméno a příjmení zákonného zástupce:……………………………………………………………..............…..
Místo trvalého pobytu:………………………………………………………………..............……………………
………………………………………………………………………………………………………..............……….
*Adresa pro doručování písemností:…………………………………………………..............………………...
(* uveďte pouze v případě, že je odlišná od výše uvedeného místa trvalého pobytu)
Telefon::……………………….......................……… Email:………………......................……………………
Přihlášení dítěte ke stravování:
1. Na základě § 4, odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů, přihlašuji své dítě ke stravování v mateřské škole, a to v takovém rozsahu, aby se mé
dítě, bude-li v době podávání jídla v mateřské škole přítomno, stravovalo vždy.
2. Dále se zavazuji řádně a včas hradit veškeré poplatky související se stravováním mého dítěte
v mateřské škole.

Souhlas se zpracováním a evidováním osobních a osobních citlivých údajů
Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní
údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely
vedení povinné dokumentace školy podle školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní
dokumentace a psychologických vyšetření.
Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR.
Mateřská škola vydala „Směrnici o přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2018/2019“ (kde jsou uvedena i platná kritéria a postup přijímacího řízení), se kterou jsem se seznámil(a)
a porozuměl (a) jejímu obsahu.
Dle § 34 odst. 6 školského zákona, rozhodne ředitel mateřské školy o přijetí dítěte uvedeného v §16 odst. 9
školského zákona, tj. dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, na základě písemného vyjádření
školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře.

………………………………………………………………………………………………
Poučení
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl (a) poučen (a) o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení
ve výše uvedené věci.
Dále jsem byl (a) poučen (a) o tom, že:
a) dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti můžete využít v pondělí 14. 5. 2018
od 10:00 do 11:00, v budově Mateřské školy Albrechtická, příspěvkové organizace, v ředitelně
školy (3. NP budovy – vchod Lvíčata, Žirafky). Termín Vaší případné návštěvy si prosím
rezervujte na tel. č. 283 883 237. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí,
které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno,
b) dle § 36 odst. 5 správního řádu účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je
uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba,
c) dle § 38 odst. 1 mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti a v souvislosti s ní jsou pravdivé
a nezkreslené.
K této žádosti je nutno doložit také EVIDEČNÍ LIST DÍTĚTE.

V Praze dne…………………………...
(uveďte datum podání žádosti – tj. 9. či 10. 5. 2018)

…………………………………………….
vlastnoruční podpis zákonného zástupce

Vyplňuje MŠ:
Ověření totožnosti zákonného zástupce dle platného ……………………………………………………………….
a dítěte dle ………………………………………provedla oprávněná osoba:……………………………………...

