Základní škola a mateřská škola Koloděje, příspěvková organizace
Lupenická 20, Praha 21, 190 16
tel. 739 095 355, e-mail: materskaskolakolodeje@gmail.com
IČO - 709 08 133,
registrační číslo: _______________
přiděleno na základě § 183 zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Žadatel (zákonný zástupce dítěte)
Jméno a příjmení, datum narození:
Místo trvalého pobytu:
Jiná adresa pro doručování1):
Další kontaktní údaje (e-mail, telefon - nepovinné údaje2):

Účastník řízení (dítě)
Jméno a příjmení dítěte, datum narození:
Trvalé bydliště:
Doplňující informace k žádosti (pokud jsou uvedeny v kritériích školy, jsou potřebné k posouzení):

Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a
Mateřská škola Koloděje, příspěvková organizace, Lupenická 20, Praha 21, 190 16, Mgr. Zdeněk Dolanský,
ředitel školy, od: ………………………
Dávám svůj souhlas Základní škole a mateřské škole Koloděje, Lupenická 20/6, Praha 21 ke zpracování a evidenci osobních
údajů 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 čísel v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné školní dokumentace dle zákona č. 561/2004
Sb. Školského zákona v platném znění a pro účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky
dítěte a na zákonem stanovenou dobu archivace těchto údajů. Souhlas lze odvolat písemně za dodržení podmínek zákona č. 101/2000
Sb.
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že touto žádostí je, ve smyslu §44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.
Dále jsem byl/a poučen/a 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. V souladu s §38, odst. 1 správního řádu máte možnost nahlížet do spisu. Této
možnosti můžete využít po předchozí domluvě na telefonním čísle 739 095 355. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno
rozhodnutí, které Vám bude v souladu s §72 správního řádu řádně oznámeno.

Se všemi podmínkami přijetí do mateřské školy jsem byl/a seznámen/a. Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v žádosti,
jsou pravdivé.

V Praze dne ................ 2021

Podpis zákonného zástupce: __________________

1 Např. poštovní adresa, datová schránka.
2 Uveďte, pokud chcete být jejich prostřednictvím v případě potřeby kontaktováni.
3 Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při
právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které
není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z
rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

