Mateřská škola Měšice, okres Praha východ,
příspěvková organizace, Nosticova 17, 25064 Měšice
IČ: 75033399
info@msmesice.cz, www.msmesice.cz, tel.: 777 304 024

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního
roku 2020-21
Žadatel (zákonný zástupce dítěte) :
příjmení a jméno………………………………………..………..................................................................................
místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování):
………………………………………………………………………………………………………....................................
kontaktní spojení: telefon, e-mail:…………………………………………………………………………………............
Správní orgán:
Mateřská škola Měšice, okres Praha východ, příspěvková organizace, Nosticova 17, 250 64 Měšice u Prahy,
zastoupena Klárou Foniovou Pokornou
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
žádám o přijetí mého dítěte ......................................................................
datum narození ….......................................................................................
Trvale bytem.........................................................................................................................................................
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Měšice, Nosticova 17, 250 64 Měšice u Prahy
od 1.9.2020 k celodenní docházce.
Dle ustanovení § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li
zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Termín pro nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům je
stanoven na dny 11.5.2020 od 15.00 do 16.30 hodin a 18.5.2020 od 15.00 do 16.30 hodin ve staré budově
Mateřské školy Měšice, Nosticova 17. Po uplynutí těchto termínů bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám
bude v souladu s ust. §72 správního řádu oznámeno dne 29.5.2020 vyvěšením přijatých dětí pod registračními
čísly na web stránkách školy (www.msmesice.cz) a na úřední desce (vedle vchodových dveřích do staré
budovy Mateřské školy Měšice, Nosticova 17).
Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby 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, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání
mimoškolních akcí školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a
fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely
související s běžných chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období docházky mého dítěte na této škole a
na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Byl jsem poučen o
právech podle zákona č. 101/2000 Sb. 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.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé.

V Měšicích dne:……………...................

Podpis žadatele:…………………………………..

