Základní škola a Mateřská škola Kujavy,
okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Kujavy 86, 74245

email: skola@zskujavy.cz

tel.:556 720 297

IČO: 75027682

ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2022/2023
Mateřská škola Kujavy
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:

Rodné číslo:

Místo narození

Okres:

Národnost:

Státní občanství:

Bydliště:

Ulice:

Zdravotní pojišťovna

Město:

PSČ:

Lékař:

Zdravotní stav dítěte
K přijetí do MŠ od _________________________na celodenní docházku v měsíci.
Jméno a příjmení matky:
Bydliště (pokud není shodné s bydlištěm dítěte):
Mobil:

Email:

Jméno a příjmení otce:
Bydliště (pokud není shodné s bydlištěm dítěte):
Mobil:

Email:

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání
vyřizuje jeden, níže uvedený zákonný zástupce a druhého zákonného zástupce bude informovat. Toto
potvrzení je platné po celé období docházky dítěte do mateřské školy.
Jméno a příjmení zákonného zástupce ________________________________________________________
V Kujavách dne: ___________________
_____________________,_____________________
Podpisy obou zákonných zástupců
Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby pro účely přijímacího řízení 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 a Evropského nařízení ke GDPR.
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. 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. a Evropského nařízení ke GDPR.
Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o jakýchkoliv zvláštnostech - fyzických, psychických. Jsou povinni sdělit, zda je
dítě v péči neurologa, psychiatra, psychologa, školského poradenského pracoviště (PPP, SPC) apod.

Poučení zákonného zástupce
Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí

▪ Beru na vědomí, že jako zákonný zástupce účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
mám možnost, po tel. dohodě s ředitelem školy (553/791027), nahlédnout do spisu podle § 38 odst. 1
správního řádu a vyjádřit se k podkladům správního řízení ve věci nepřijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání, v souladu s §36 odst. 3 správního řádu, před vydáním rozhodnutí ředitele školy.
▪ Beru na vědomí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem na vstupních
dveřích do MŠ a na www.zskujavy.cz, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
▪ Rovněž beru na vědomí, že rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným
zástupcům dítěte doručeno do osobní datové schránky nebo poštou do vlastních rukou, do 30 dnů od podání
žádosti.
Jméno a příjmení žadatele (zákonného zástupce)___________________________________________
V _______________________dne______________________________
Podpis zákonného zástupce___________________________________

