Mateřská škola Lány, příspěvková organizace, okres Kladno
Školní 373, 270 61 Lány
IČO: 71 00 20 22 tel.: 313 50 20 31 e-mail: ms.lany@quick.cz

Zápisní list pro školní rok 2019 /2020 – MŠ Lány
Jméno a příjmení dítěte________________________________________________________________
Datum narození____________________________Rodné číslo__________________________________
Místo narození______________________Okres_______________Zdr. pojišťovna__________________
Státní občanství_____________ Bydliště___________________________________________________
Počet sourozenců_____________________________ Třída ____________________________________

Otec ________________________________________________________________________________
Bydliště (pokud není shodné s bydlištěm dítěte)______________________________________________
Telefon_______________________________email___________________________________________
Matka _______________________________________________________________________________
Trvalé bydliště (pokud není shodné s bydlištěm dítěte)_________________________________________
Telefon_______________________________email___________________________________________
Poznámka:____________________________________________________________________________
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Zahájení docházky_____________________________________________________________________
Povinné předškolní vzdělávání (dle § 34 odst. 1,2,3) od_______________________________________
Pro dítě je MŠ Lány spádovou mateřskou školou

ANO - NE /nehodící se škrtněte/

Celodenní docházka

zahájení docházky

od_______________________________________

Doplňková docházka

zahájení docházky

od_______________________________________

Dítě vyžaduje speciální péči, má zdravotní problémy

ANO - NE /nehodící se škrtněte/

Při kladné odpovědi doložte vyjádření lékaře.
Přijetí na zkušební dobu 3 měsíců, zahájení docházky od__________________do___________________
(K žádosti o přijetí dítěte se SVP je nutné doložit doporučení od odborného lékaře, PPP.)
Další případná sděleni rodičů pro správní řízení - rodinné poměry, zda do MŠ již dochází sourozenec.
Uveďte, zda dodáte doklady o soc. dávkách, pěstounské péči, zda budete žádat o osvobození od úplaty
za předškolní vzdělávání.
BUDU ŽÁDAT - NEBUDU ŽÁDAT /nehodící se škrtněte/
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Každému uchazeči je přiděleno registrační číslo a jsou mu poskytnuty podrobné informace.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu
uchazečů pod přiděleným registračním číslem na vstupních dveřích školy a na webových stránkách školy.
Tato rozhodnutí jsou považováno za oznámená.
Při záporném rozhodnutí ředitelky školy se mohou zákonní zástupci proti tomuto rozhodnutí odvolat.
Odvolání se podává u ředitelky školy a ta ho podstoupí k rozhodnutí Krajskému úřadu Středočeského
kraje.
Dávám svůj souhlas Mateřské škole Lány k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní
citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
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, školy v přírodě, mimoškolní akce školy jako školní výlety a pro jiné účely
související s běžným chodem školy. Zároveň souhlasím se zveřejňováním fotografických materiálů
z akcí školy na webových stránkách školy, na kterých může být i moje dítě. Souhlas poskytuji na celé
období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato
dokumentace na škole povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem
stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl
jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli
odvolat a to i bez udání důvodů.
ANO DÁVÁM SOUHLAS

NE NEDÁVÁM SOUHLAS

/nehodící se škrtněte/

Vyplňuje mateřská škola
Žádost přijata na MŠ dne_______________pod č.j______________Registrační číslo_________________
Rozhodnutí vyvěšeno dne_________________________________č.j.____________________________
Rozhodnutí o nepřijetí předáno do vlastních rukou dne_____________________č.j._________________
Správní řízení ukončeno dne_________________________Podpis ředitelky MŠ a razítko školy

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé - podpis zákonného zástupce.

___________________________________________________________________________________

V Lánech dne________________________________________________________________________
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