Registr. č.:
Základní škola a mateřská škola Liběchov, příspěvková organizace
se sídlem Za Školou 161, 277 21 Liběchov
email: mslibechov@seznam.cz www.mslibechov.webnode.cz
Tel.: 315 697 003, linka 104
mobil: 602 758 198

Ž Á D O S T
o přijetí dítěte do mateřské školy na školní rok 2018/2019
ke dni (datum předpokl. nástupu do MŠ) ………………… do zahájení povinné školní docházky*
na přechodnou dobu ………………. *
Žádáme o přijetí na:

celodenní* docházku - polodenní* docházku – individuální vzdělávání

ÚDAJE O DÍTĚTI:
Příjmení a jméno dítěte ............................................................................ nar. ...................................
trvalý pobyt ...........................................................................................................................................
národnost ......................................... stát. přísl. ............................ rodné č. ........................................
zvláštnosti a důležité informace (alergie, pomočování ..) ......................................................................
................................................................................................................................................................
U dítěte se zdravotním postižením žadatel o přijetí do MŠ předloží ještě vyjádření školského
poradenského zařízení.
ŽÁDOST PODÁVÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE
Příjmení a jméno………………………………………………………………………………………
Datum narození ……………......…… kontaktní tel./mail:............... ....................................................
Trvalé bydliště .....………………......................………………………………………………………
Doručovací adresa (pokud je jiná než adresa trvalého bydliště)
................................................................................................................................................................
O MATCE (zák. zást.) DÍTĚTE:
jméno a příjmení ............................................................................

nar. dne.......................................

kontakt: telefon...........................................................................

e-mail…......................................

O OTCI (zák. zást.) DÍTĚTE:
jméno a příjmení ................................................................................ nar. dne.....................................
kontakt: telefon.................................................................................. e-mail…....................................
O SOUROZENCÍCH DÍTĚTE:
jméno a příjmení ..................................................................................nar. ……...................................
jméno a příjmení ..................................................................................nar. ……...................................
jméno a příjmení ..................................................................................nar. ...........................................

Prohlášení rodičů
Přihlašujeme dítě ke stravování po dobu pobytu v MŠ Liběchov.
Úplatu za stravné budeme hradit:
bezhotovostním převodem
hotově
vždy do 25. dne v měsíci, ve výjimečném případě v jiném předem dohodnutém termínu. Úplata za
stravné se platí měsíc dopředu. V září se platí dvě částky – na září a říjen.
Úplatu za předškolní vzdělávání budeme hradit:
bezhotovostním převodem
hotově
vždy do 15. dne příslušného měsíce.
Veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Jsme si vědomi, že uvedením nepravdivých údajů, které
ovlivní přijetí dítěte do mateřské školy, můžeme způsobit dodatečnou změnu rozhodnutí o přijetí.
Bereme na vědomí, že po opakovaném nezaplacení úplaty za vzdělávání nebo stravování ve
stanoveném či dohodnutém termínu, jakož i po neomluvené absenci dítěte v MŠ delší než 2 týdny
nebo po opakovaném narušování provozu MŠ závažným způsobem lze docházku dítěte do MŠ
ukončit.
K žádosti o přijetí do MŠ je nutné doložit evidenční list (naleznete na webových stránkách školy nebo
obdržíte před zápisem v mateřské škole) s vyplněným potvrzením lékaře o stanoveném pravidelném
očkování (§50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Bez tohoto potvrzení se řízení o
přijetí do MŠ u dětí mladších 5 let zastavuje.
Dávám svůj souhlas MŠ Liběchov 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, a to za účelem naplňování zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Souhlas poskytuji
na celé období školní docházky.

Podpis rodiče (zák. zástupce): ...............................................
V Liběchově dne:

* ) vhodné zaškrtněte

