Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Prachatice
Pracoviště:
…………………………………………………………………………
…….
Registrační číslo: ……………………..…
Správní orgán:
Mateřská škola Prachatice
Krumlovská 223
Prachatice II, 383 01 Prachatice
IČO: 70987203
Účastník řízení:
Jméno a příjmení dítěte:
………………………………….………………………………………………………………..
………………..
Datum narození:
…………………………………..…………………………………….…………………………
…………………………….
Místo trvalého pobytu:
………………………………………………….………………………………………………
…….………………
Zastoupený zákonným zástupcem:
Jméno a příjmení:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………..
Datum narození:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….
Místo trvalého pobytu:
…………………………………………………………………………………………………
……………………..
Adresa pro doručování:
…………………………………………………………………………………………………
…………………….
Datová schránka¹⁾:
…………………………………………………………………………………………………
………………………….…
Jiné kontaktní údaje (telefon, e-mail)¹⁾:
……………………………………………………………………………………………….
Podle ustanovení § 34 a §34a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„školský zákon“)
žádám o přijetí mého syna/dcery (nehodící se škrtněte) k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Prachatice, Krumlovská 223, Prachatice II, 383 01 Prachatice, IČO
70987203
od …………………………………… do zahájení povinné školní docházky k celodennímu
vzdělávání/ polodennímu vzdělávání/omezené docházce (na 4 hodiny) (nehodící se
škrtněte).
Odůvodnění:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

Prohlášení zákonného zástupce:
Beru na vědomí, že nezaplacení úplaty za vzdělávání a poplatků za stravování v mateřské
škole
(dle
§ 123 školského zákona a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů), lze považovat za narušení provozu závažným způsobem. V souladu s §
35 školského zákona, pak lze docházku dítěte do mateřské školy ukončit.
Beru na vědomí stanovení zkušební doby ředitelkou školy v délce 3 měsíců ode dne nástupu
dítěte do mateřské školy dle § 34 odst. 3 školského zákona.
Zavazuji se, že neprodleně oznámím onemocnění dítěte přenosnou chorobou, což stvrzuji
svým podpisem.
ÚDAJE O OČKOVÁNÍ (V příp., že se jedná o dítě mladší 5 let vyžaduje škola v souladu s §
50 zákona č. 248/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) doklad o
tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud je pro dítě
předškolní vzdělávání povinné, doklad o očkování se nepožaduje.
DÍTĚ
□ JE řádně očkované,
□ NENÍ řádně očkováno, ALE je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci,
□ NENÍ řádně očkováno z jiných důvodů, a tudíž nesplňuje § 50 zákona o ochraně veřejného
zdraví.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….

…………………….………………………………….
podpis zákonného zástupce
___________________________________________________________________________
______
¹⁾ Nepovinný údaj
Výše uvedené údaje se považují za nezbytné údaje pro zápis dítěte dle § 37 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se
týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. - Nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci,
na požádání účastníka řízení správní orgán doručuje na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu,
kterou mu účastník řízení sdělí, zejména může-li to přispět k urychlení řízení; taková adresa může být sdělena
i pro řízení, která mohou být u téhož správního orgánu zahájena v budoucnu.) v souvislosti s § 34 a 34a
školského zákona a § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví.
Mateřská škola Prachatice je správcem osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na
webových stránkách Mateřské školy Prachatice.

EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ
v Mateřské škole Prachatice, Krumlovská 223, Prachatice II, 383 01 Prachatice

Údaje o dítěti
Jméno a příjmení:

………………………………………………………………………………….

Datum narození:

…………………………….

Místo narození: .……………………………..

Rodné číslo:

…………………………….

Státní občanství : …….……………………….

Místo trvalého pobytu: ………………………………................................……………………………..
Zdravotní pojišťovna¹⁾:
……………………………………………………………………………………………………………
Mateřský jazyk¹⁾:
……….……….………………………………………………………………………………………….

Rodinné údaje:
Jméno a příjmení sourozenců dítěte¹⁾:
……………………………………………………………………………………………………………

Údaje zákonného zástupce – matka
Jméno a příjmení:

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

Bydliště:

…..……………………………………………………………...……………….

Adresa pro doručování písemností: ……………………………………………………………………...
E-mail¹⁾: ……………………………………….

Telefon: ………………………………………..

Zaměstnavatel – telefonní číslo, adresa
……………………………………………………………………………………………………………
Údaje zákonného zástupce – otec
Jméno a příjmení:

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

Bydliště:

…..……………………………………………………………...……………….

Adresa pro doručování písemností: ……………………………………………………………………...
E-mail¹⁾: ……………………………………….

Telefon: ………………………………………..

Zaměstnavatel – telefonní číslo, adresa¹⁾:
……………………………………………………………………………………………………………

Adresa a telefon při náhlém onemocnění:
……………………………………………………………………………………………………………

Vyplňuje škola:

Školní rok:

Škola:

Třída:

Dítě přijato:

Dítě odešlo:

___________________________________________________________________________

Vyjádření lékaře:
1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy
2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti
a) zdravotní
b) tělesné
c) smyslové
d) jiné

a)

b)

c)

d)

Jiná závažná sdělení o dítěti: …………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. …………………………………………………………….
Alergie:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
3. Dítě je řádně očkováno ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

4. Možnost účasti na akcích školy – plavání, saunování, škola v přírodě:

V ………………………….. dne …………

ANO

NE

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

Odklad školní docházky na rok ………………………….

ze dne:…………………………..
č.j.: ………………………………..

Dítě bude do MŠ předávat či z MŠ vyzvedávat - vypsat všechny osoby - jméno, příjmení, datum
narození, místo trvalého pobytu, telefonní číslo¹⁾:
………………………………………………………………………………………………….………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

U rozvedených rodičů¹⁾:
č. j. rozsudku …………………………………….

ze dne: ……………………………

dítě svěřeno do péče: ……………………………………………………………………………………
Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době: ……………………………………………………...

Beru na vědomí svou povinnost předávat dítě učitelce do třídy, hlásit změny údajů v tomto
evidenčním listě a omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ.

V ………………………………….. dne: …………………….
……………………………………
podpis zákonného zástupce

¹⁾ Nepovinný údaj – vyplňte v případě, že souhlasíte se zpracováním těchto osobních údajů. MŠ Prachatice jako správce
osobních údajů bude tyto Vámi poskytnuté osobní údaje následně zpracovávat buď na základě udělení vašeho informovaného
souhlasu nebo z důvodu veřejného zájmu, příp. z důvodu oprávněného zájmu školy. Více o zpracování osobních údajů
naleznete na webových stránkách MŠ Prachatice.

Mateřská škola Prachatice, Krumlovská 223,
383 01 Prachatice
INFORMACE PRO RODIČE STRÁVNÍKŮ – pro MŠ Česká,
Skalka, Nebahovská
Platby stravného a úplata za předškolní vzdělávání se provádí bezhotovostně,
zálohově na měsíc dopředu ( př. platba na měsíc září bude provedena v srpnu )
Stravné a školné se hradí formou inkasa. Souhlas s inkasem je nutné zadat k 22.
dni v měsíci ve prospěch čísla účtu školy 162915561 /0600.
Cena celodenní stravy : děti do 6 let
děti 7 leté

35,00 Kč
37,00 Kč

Výše úplaty za předškolní vzdělávání 400,00 Kč
č.tel. do školní jídelny 388 319 710
e-mail : jzizkova@msprachatice.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------PŘIHLÁŠKA K STRAVOVÁNÍ V MŠ PRACHATICE
Jméno a příjmení zákonného
zástupce............................................................................
Jméno a příjmení strávníka
….........................................................................................
Datum narození strávníka
…...........................................................................................
číslo účtu pro platbu inkasem
….....................................................................................
e-mail
…..........................................................................................................................
číslo telefonu
…...............................................................................................................
dne : …....................................................
…........................................................................
podpis zákonného zástupce dítěte

Mateřská škola Prachatice, Krumlovská 223,
383 01 Prachatice
INFORMACE PRO RODIČE STRÁVNÍKŮ – pro MŠ Krumlovská,
Zahradní
Platby stravného a úplata za předškolní vzdělávání se provádí bezhotovostně,
zálohově na měsíc dopředu ( př. platba na měsíc září bude provedena v srpnu )
.
Stravné a školné se hradí formou inkasa. Souhlas s inkasem je nutné zadat k 22.
dni v měsíci ve prospěch čísla účtu školy 162915561 /0600.
Cena celodenní stravy : děti do 6 let
děti 7 leté

35,00 Kč
37,00 Kč

Výše úplaty za předškolní vzdělávání 400,00 Kč
č.tel. do školní jídelny 388 317 636
e-mail : ppetraskova@msprachatice.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------PŘIHLÁŠKA K STRAVOVÁNÍ V MŠ PRACHATICE
Jméno a příjmení zákonného
zástupce............................................................................
Jméno a příjmení strávníka
….........................................................................................
Datum narození strávníka
…...........................................................................................
číslo účtu pro platbu inkasem
….....................................................................................
e-mail
…..........................................................................................................................
číslo telefonu
…...............................................................................................................
dne : …....................................................
…........................................................................
podpis zákonného zástupce dítěte

