Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) žádám o přijetí mého dítěte k předškolnímu
vzdělávání k datu ___________.
Registrační číslo přidělené pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí:
Informace o dítěti:
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:

Místo narození:

Rodné číslo:

Státní občanství:

Trvalý pobyt:
Zdravotní pojišťovna:
Navštěvovalo jinou
mateřskou školu:

ANO/NE

Název MŠ:

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE:
Stvrzuji, že výše jmenované dítě:
 se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním dle očkovacího kalendáře,
 je proti nákaze imunní,
 nemůže se očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy

ANO/NE

Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti
a/ zdravotní b/ tělesné
c/ smyslové d/ jiné (prosím uveďte)

Toto potvrzení se vydává zákonnému zástupci na základě § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v souvislosti s podáním žádosti k přijetí
dítěte do předškolního zařízení.

V Lanškrouně, dne…………

…………………………………….
podpis a razítko dětského lékaře

Informace o zákonných zástupcích:
Otec dítěte

Matka dítěte

Jméno a příjmení:
Bydliště:
Mobilní telefon:
E-mail:
Zaměstnání, zaměstnavatel:
Sourozenci dítěte (jméno,
rok narození)

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. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle
zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a
psychologických vyšetření.
Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb.
Byl jsem poučen o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb.,
o správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet do spisu.

V Lanškrouně, dne ________

Podpis zákonného zástupce:

