Žádost o přijetí dítěte k celodennímu předškolnímu
vzdělávání pro občany s trvalým*) pobytem na území
Městské části Praha 11
*) A u cizích státních příslušníků místem pobytu na území Městské části Praha 11

Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57
Řediteli mateřské školy na adrese:

Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57
Květnového vítezství 1738, Praha 4
IČO: 61388343
tel. 222 365 075
www.zskv.cz
mob.tel.: 774 044 359
e-mail: chodov@zskv.cz

Datum podání *)

Číslo jednací *)

Číslo registrační pro oznámení
rozhodnutí *)

Žadatel (zákonný zástupce)

Matka

Otec

*)Vyplní MŠ

Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého pobytu, PSČ
Telefonní číslo
e-mail
Datová schránka

Žádám o přijetí mého dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
od školního roku 20____ /20____ s nástupem dne ______ 20____
Dítě:
Jméno a příjmení
Rodné
číslo

Datum a místo narození
Adresa trvalého pobytu,
PSČ
Adresa pobytu pokud se
liší od trvalého, PSČ

Údaje o rodině dítěte
Sourozenci
Jméno a příjmení

Navštěvuje příslušnou ZŠ a MŠ ano/ne
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Korespondenční adresa pro doručování písemností
(vyplní se, pokud se liší od trvalého pobytu žadatele)
Jméno a příjmení
Adresa, PSČ
Dítě je řádně zapsáno a dochází do jiné státní mateřské školy
V případě Ano uvést adresu mateřské školy:

ANO - NE

Adresa jiné MŠ, do které jsem podal (a) současně žádost o přijetí a označení, kterou MŠ preferuji:

Počet příloh u žádosti: *)
*) vyplní ředitel MŠ

K žádosti je nezbytné doložit:

1) u cizích státních příslušníků - rodný list dítěte,
kartičku zdravotní pojišťovny dítěte,
doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR (kopie cestovního pasu
s povoleným legalizovaným pobytem-trvalý, přechodný, dlouhodobý, žádost
o azyl…), kde je uvedena adresa pobytu dítěte.
2) pravomocné rozhodnutí soudu o úpravě styku dítěte s druhým rodičem, pokud je u rozvedených rodičů tento styk
upraven. Z hlediska Zákona jsou pro školu oba rodiče (i v případě rozvodu) zákonnými zástupci, pokud není soudem
stanoveno jinak.
3) kopii rodného listu dítěte, pokud není rodič uveden.
4) kopii dokladu (nájemní, podnájemní, kupní smlouva) s adresou bydliště na území MČ Praha 11, pokud není adresou
trvalou.
5) originál Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud se jedná o přijetí dítěte s povoleným odkladem
povinné školní docházky.

Poučení pro rodiče:

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne podle zákona č.561/2004 Sb., a vyhlášky MŠMT č.14/2005 ve znění pozdějších
změn a předpisů ředitel školy.

Poznámky k žádosti: Vyjádření rodičů o zdravotním stavu dítěte a jiná důležitá sdělení o dítěti:

(Zdravotní omezení, výchovné požadavky, problémy, alergie, apod.
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Prohlášení zákonných zástupců (rodičů)

Zákonný zástupce svým podpisem potvrzuje, že byl poučen o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a předpisů, zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.
Dále byl poučen o tom, že:
- 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 dne 20. 5. 2019 od 14 do 16 hodin v ředitelně
Základní školy a mateřské školy Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57 na základě telefonické dohody
s ředitelem školy. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s §
72 správního řádu řádně oznámeno.
- dle § 36 odst. 4 správního řádu účastník 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.
- dle § 38 odst. 1 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.
Zákonný zástupce byl upozorněn na dodržování oznamovací povinnosti jakýchkoli změn údajů uvedených v této
žádosti.
Zákonný zástupce prohlašuje, že veškeré uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.
V Praze:
………………………………………………………………………………
Podpis obou zákonných zástupců dítěte

Informace a poučení o zpracování osobních údajů.
Já, (matka) níže podepsaná ………………………………………………….……………………………, r. č ………………………………………,
bytem ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………,
a já, (otec) níže podepsaný …………………………………………………….……………………., r. č …………………….…………………….,
bytem ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
beru tímto na vědomí a jsem seznámen(a) s tím, že Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57 shromažďuje a
zpracovává osobní údaje ve smyslu 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) a všech ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a předpisů a zákona č.133/2000
Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších změn a předpisů, které jsou obsažené v evidenčním listu dítěte k předškolnímu
vzdělávání a v povinné dokumentaci MŠ a týkající se mé osoby a stejně tak osoby mého dítěte.
Osobní údaje slouží výlučně pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, vedení
veškeré nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických a jiných vyšetření, pro mimoškolní akce školy (výlety, ozdravné pobyty), úrazové
pojištění dětí a pro jiné účely související s běžným chodem školy (prezentace fotografií na internetových stránkách apod.).
Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány a uchovávány, je po celé období předškolní docházky dítěte na této škole a zákonem stanovená
doba, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje a bezpečně uchovává.
Poučení: Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud subjekt údajů zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo
zpracovatelem, má právo obrátit se na pověřence pro ochranu osobních údajů, byl-li jmenován, popř. na Úřad pro ochranu osobních údajů se
žádostí o zajištění opatření k nápravě. Došlo-li k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má subjekt údajů právo požadovat, aby se
správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby
správce či zpracovatel provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné, aby osobní údaje byly zablokovány nebo
zlikvidovány, dále má právo zaplacení peněžité náhrady, jestliže tím bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst
či právo na ochranu jména. Správce osobních údajů poskytne subjektu údajů informace o totožnosti a kontaktních údajích správce (jeho zástupce),
kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, právní základ pro zpracování a
dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy. Ochranu osobních údajů upravuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákon č.101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a předpisů.

V Praze:
…………………………………………………….
Podpis zákonného zástupce dítěte
(matka)

…………………………..........................
Podpis zákonného zástupce dítěte
(otec)
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Přihláška ke stravování ve školní jídelně mateřské školy
Jméno a příjmení dítěte: ……………..……………………………………………………………………………………
Datum

narození……………………………...

Bydliště

……..……………..…………………………………………………………………………….

Telefon (zákonní zástupci): ……………………………………………………………………………………………….
E-mail (zákonní zástupci):…………………………………………………………………………………………………..
Obědy se odhlašují nejpozději do 8.00 hodin ráno na týž den prostřednictvím třídních učitelek na tel. čísle 272 923 510,
(602 647 876 - pro případ poruchy pevné linky).
První den nemoci dítěte lze oběd vyzvednout do jídlonosiče v době od 11.25 – 11.40 hod. vchodem u školní kuchyně.
Na další dny je nutno obědy odhlásit. Stravné musí být zaplaceno vždy nejpozději do 15. dne v měsíci.
Nezaplacení stravného neznamená odhlášení obědů!
Taktéž neomluvená nepřítomnost dítěte v mateřské škole neznamená odhlášení stravování!!
Při odhlášení z mateřské školy musí být doúčtováno stravné. Podmínky stravování jsou upraveny ve Vnitřním řádu
jídelny MŠ na internetových stránkách školy.
Kontakt na vedoucí školní jídelny: 222 363 685, e-mail: jidelna@zskv.cz
Osobní údaje nutné pro evidenci budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy po dobu stravování v
jídelně mateřské školy. Výše uvedené podmínky beru na vědomí a souhlasím s nimi.
Vyjádření rodičů (případné potvrzené alergie na potraviny):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

V Praze:

…………………………………………………………………….…….
Podpis obou zákonných zástupců dítěte
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