Základní kola
a Mateská kola Teovice,
píspvková organizace

ÁDOST O PIJETÍ DÍTTE
K PEDKOLNÍMU VZDLÁVÁNÍ
ve kolním roce 2018/2019

v mateské kole, její innost vykonává
Základní kola a Mateská kola Teovice, okres Zlín,
písp vková organizace,
Teovice 112, 763 02 Zlín 4, tel. 577 105 006,
zastoupená Mgr. Marii Zapletalovou, editelkou koly

. j.

/2018

Registraní íslo

/2018

(pidlené adateli dle § 183, zákona . 561/2004 Sb.,
kolský zákon, v platném znní)

Podle ustanovení § 34 zákona . 561/2004 Sb., o pedkolním, základním, stedním, vyím odborném
a jiném vzdlávání - kolský zákon, zákon . 500/2004 Sb., správní ád

ADATEL (DÍT)
Jméno a píjmení
Datum narození

Místo narození

Adresa trvalého pobytu
Mateský jazyk

Státní obanství

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTTE
Jméno a píjmení matky
Adresa trvalého pobytu
Doruovací adresa
(pokud se lií od trvalého pobytu)

Telefon
Jméno a píjmení otce
Adresa trvalého pobytu
Doruovací adresa
(pokud se lií od trvalého pobytu)

Telefon

SPOLE NÝ ZMOCNNEC (otec nebo matka)
Zákonní zástupci se dohodli a zvolili si tohoto spoleného zmocnnce pro doruování písemností
(jeden ze zákonných zástupcdle § 31 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, v platném znní):

Jméno a píjmení
Doruovací adresa
Telefon

E-mail

SOUROZENCI ADATELE
Jméno a píjmení

Rok narození

Jméno a píjmení

Rok narození

Sourozenec, který je ji v dané Mpijat a bude se v Mvzd lávat i ve kolním roce 2018/2019.

DOPL UJÍCÍ ÚDAJE

(v pípad poteby vyplní zákonný zástupce ve spolupráci s editelkou koly) Nap. zdravotní omezení, která by mohla mít vliv na prbh vzdlávání dítte apod.

VYJÁDENÍ LÉKAE - POTVRZENÍ O OKOVÁNÍ
V souladu s § 34 odst. 5 zákona 561/2004 Sb., kolský zákon, v platném znní a § 50 zákona . 258/2000 Sb., o ochran veejného zdraví,
v platném znní, me mateská kola, s výjimkou zaízení, do nich je docházka povinná, pijmout pouze dít, které se podrobilo stanoveným
pravidelným okováním, pípadn má doklad, e je proti nákaze imunní nebo se neme okování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Dít je okováno dle zákona

ANO

NE

Dít má doklad, e je proti nákaze imunní

ANO

NE

Trvalá kontraindikace

ANO

NE

Razítko a podpis lékae

Datum

PIJÍMÁNÍ ÁDOSTÍ A DATUM ZÁPISU
9. a 10. kvtna 2018 v dob od 10. 00 do 16.00 hodin.
Na výzvu je zákonný zástupce adatele povinen dolo it dokumenty: prkaz totonosti (§ 36, odst. 4 zákona . 500/2004 Sb.,
správní ád, v platném znní), oprávnní pobývat na území R (§ 20 zákona . 561/2004 Sb., kolský zákon, v platném znní) apod.
S uvedenými údaji bude Mateská kola nakládat výhradn v souladu se zákonem . 101/2000 Sb.,
o ochran osobních údaj, v platném znní.
Dávám svj souhlas mateské kole k tomu, aby v rámci pijímacího ízení zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítte ve smyslu vech
ustanovení zákona . 101/2000 Sb. o ochran osobních údajv platném znní. Svj souhlas dále poskytuji pro úely vedení povinné dokumentace koly podle
zákona . 561/2004 Sb. kolského zákona v platném znní, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyetení, poádání mimokolních akcí
koly, zveejování údaja fotogra í mého dítte v propaganích materiálech koly vetn webových stránek koly. Tento souhlas poskytuji kole na celé období
kolní docházky mého dítte do mateské koly a po zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve kole povinn archivuje.

Prohlauji, e uvedené údaje jsou správné a e pípadnou zmnu v údajích nahlásím.
Byl(a) jsem seznámen(a) s kritérii pro pijímání dtí k pedkolnímu vzdlávání pro rok 2018/2019.
Podpisy zákonných zástupc

V
Dne

adatele

2018

§ 876 odst. 3 obanského zákoníku: Jedná-li jeden z rodiv záleitosti dítte sám vi tetí osob, která je v dobré víe,
má se za to, e jedná se souhlasem druhého rodie.

ádost za M pevzal(a)

