Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, okres
Hodonín, Brněnská 777, 696 11 Mutěnice
1. Podavatel žádosti: zákonný zástupce dítěte
- jméno a příjmení:
- místo trvalého pobytu:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání
2. Správní orgán:
Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, zastoupená Mgr. Marií Kujovou,
ředitelkou školy
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Žádám o přijetí ………………………………………, datum narození
……………………
jméno a příjmení dítěte

k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Mutěnice,
okres Hodonín,
příspěvková organizace ve školním roce:…………………….. k datu:
………………………...
Dávám svůj souhlas základní a mateřské škole k tomu, aby 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. Dále dávám
škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog,
speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. Souhlasím
s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné podezření
z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví.
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, pořádání mimoškolních akcí školy,
přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a
fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související
s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní 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.

V Mutěnicích dne …………….
………………………………………..
podpis zákonných zástupců

www.zsmutenice.cz, reditel@zsmutenice.cz



518 370 841, 846

Přidělení registračního čísla

Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne
ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu
2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým
způsobem
-

zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě v mateřské
škole – hlavní nástěnka mateřské školy a na Obecním úřadě v Mutěnicích

-

a na webových stránkách školy: www.zsmutenice.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín
zveřejnění je stanoven
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro
tyto účely Vaší žádosti přiděluji registrační číslo:
A1

/2019

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým
dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
POUČENÍ ŽADATELE – Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí:
Podle ustanovení § 36 odst.3) a § 38 odst.1) zákona 500/2004 Sb. Správní řád má žadatel
právo jako účastník správního řízení v případě nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Termín schůzky
s ředitelkou je nutné dohodnout předem ústně nebo telefonicky na telefonních číslech
518399841 nebo 518399846.
V Mutěnicích

Mgr. Marie Kujová, ředitelka školy

