VZOR VYPLNĚNÍ!!

Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
k předškolnímu vzdělávání .
Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení zákonného zástupce (RODIČ, KTERÝ BUDE ZASTUPOVAT DÍTĚ VE SPR. ŘÍZENÍ)
Místo trvalého pobytu
(PROSÍME VYPLNIT ČITELNĚ včetně emailu)
Adresa pro doručování :/vyplňte v případě, že je odlišná od trvalého pobytu

Žádám o přijetí dítěte
Jméno a příjmení dítěte ( HŮLKOVÝM PÍSMEM)
Datum narození:……………………………………………………………………………
Adresa trvalého pobytu:…………………………………………………………………….

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Tábor, Sokolovská 2417,
pro školní rok 2021/22 s přijetím od (1.ZÁŘÍ 2021)
na pracoviště mateřské školy

v ulici Kpt. Nálepky 2393, Tábor/
v ulici Sokolovská 2417, Tábor./

(určete pracoviště, na které chcete, aby dítě nastoupilo, druhé přeškrtnout. Pokud nemáte
vybrané konkrétní pracoviště, ponechejte bez přeškrtnutí. Dítě bude umístěno dle volné
kapacity pracovišť)
Na základě žádosti o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zahájeno správní
řízení v dané věci. S ohledem na tuto skutečnost, máte ve smyslu ust.§ 36 odst.3 zákona
č.500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, jako zákonný zástupce zastupující účastníka
řízení vedeného pod registračním číslem (bude zasláno emailem po zaregistrování
žádosti) právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bude rozhodnuto. Pokud chcete této
možnosti využít, můžete tak učinit ve dnech 20.5 a 21.5. 2021 od 10-12 hodin a od 14 -16
hodin v kanceláři ředitelky MŠ. (informace k Rozhodnutí o přijetí budou zaslány emailem)
Zákonný zástupce bere na vědomí , že:
Škola zpracovává údaje o dítěti v souladu s § 28 odst. 2 písm. a), d), g), i) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem vedení
dokumentace školy a školní jídelny. Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů..

V.......................................dne.... ..................

...................................(telefon čitelně)
Podpis zákonných zástupců, telefon

Žádost přijal: / podpis a razítko MŠ/

VZOR VYPLNĚNÍ!!
( Pouze pro zákonné zástupce dětí, kteří nežijí ve shodě a správní řízení ve věci
přijímacího řízení bude vedeno s oběma zákonnými zástupci).

Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
k předškolnímu vzdělávání .
Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení zákonného zástupce (RODIČ, KTERÝ BUDE ZASTUPOVAT DÍTĚ VE SPR. ŘÍZENÍ)
Místo trvalého pobytu PROSÍME VYPLNIT ČITELNĚ
Adresa pro doručování :/vyplňte v případě, že je odlišná od trvalého pobytu/…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
ID:, popř. email PROSÍME VYPLNIT ČITELNĚ
Jméno a příjmení zákonného zástupce (druhý rodič dítěte, kdy nejsou rodiče sezdaní, nežijí ve

stejné domácnosti nebo jsou rozvedení)
Místo trvalého pobytu PROSÍME VYPLNIT ČITELNĚ
Adresa pro doručování :/vyplňte v případě, že je odlišná od trvalého pobytu/…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
ID:, popř. email: PROSÍME VYPLNIT ČITELNĚ

Žádám o přijetí dítěte
Jméno a příjmení dítěte (HŮLKOVÝM PÍSMEM)
Datum narození: PROSÍME VYPLNIT ČITELNĚ
Adresa trvalého pobytu: PROSÍME VYPLNIT ČITELNĚ

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Tábor, Sokolovská 2417,
pro školní rok 2021/22 s přijetím od 1.ZÁŘÍ 2021
na pracoviště mateřské školy

v ulici Kpt. Nálepky 2393, Tábor/*
v ulici Sokolovská 2417, Tábor./*

(určete pracoviště, na které chcete, aby dítě nastoupilo, druhé přeškrtnout. Pokud nemáte
vybrané konkrétní pracoviště, ponechejte bez přeškrtnutí. Dítě bude umístěno dle volné
kapacity pracovišť)
Na základě žádosti o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zahájeno správní
řízení v dané věci. S ohledem na tuto skutečnost, máte ve smyslu ust.§ 36 odst.3 zákona
č.500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, jako zákonný zástupce zastupující účastníka
řízení vedeného pod registračním číslem (bude zasláno emailem po zaregistrování
žádosti) právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bude rozhodnuto. Pokud chcete této
možnosti využít, můžete tak učinit ve dnech 20.5 a 21.5. 2021 od 10-12 hodin a od 14 -16
hodin v kanceláři ředitelky MŠ. (informace k Rozhodnutí o přijetí budou zaslány emailem)

Zákonní zástupci berou na vědomí , že:
Škola zpracovává údaje o dítěti v souladu s § 28 odst. 2 písm. a), d), g), i) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem vedení
dokumentace školy a školní jídelny. Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů..

V.......................................dne.... ..................

.............................................. (telefon čitelně)
Podpis zákonných zástupců, telefon

Žádost přijal: / podpis a razítko MŠ/

