Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole od školního roku 2020/2021
dle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Žadatel (zákonný zástupce dítěte):
Jméno a příjmení:

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

Datum narození:

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

Místo trvalého pobytu:

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

Telefon:

……………………..…………………………… E-mail: .……………………………………………………

Adresát:
Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace
687 23 Ostrožská Lhota 306

Žádám o přijetí svého dítěte
Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………..…, narozeného dne …………………………….
Trvalé bydliště ……………………………………………………………………………..……………………........ PSČ ……………………………
k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává
Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace,
ode dne ………………………………………………………….
Forma docházky:
Otec:

pravidelná

celodenní

nepravidelná

polodenní

(volbu označte)

Jméno a příjmení ……………………..………..……………………………………………………………………………………………..
Bydliště ……………………………………………………….………………………… Telefon ………………………………….…………

Matka: Jméno a příjmení ……………………….……………………………………………………………………….…………………………….
Bydliště …………………………………………………………….…………………… Telefon ……………………………….……………
Dítě bude z MŠ kromě zákonných zástupců vyzvedávat: …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přihláškou a nástupem do mateřské školy bude
vyřizovat zákonný zástupce dítěte: …………………………………………………………………………………………………………………
Údaje uvedené v této žádosti budou v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v
platném znění, používány pouze pro potřebu přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Kritéria pro přijetí do mateřské školy na školní rok 2020/2021
Děti jsou přijímáni podle kritérií v následujícím pořadí:
1. Děti s trvalým pobytem v Ostrožské Lhotě a zároveň
a) Děti, na které se ve školním roce 2020/2021 vztahuje povinnost předškolního vzdělávání
b) Děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
c) Děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
d) Děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 ode dne dovršení tří let věku, případně dříve,
pokud není naplněna kapacita MŠ, v pořadí podle data narození (starší má přednost)
2. Děti s trvalým pobytem mimo Ostrožskou Lhotu a zároveň
a) Děti, na které se ve školním roce 2020/2021 vztahuje povinnost předškolního vzdělávání
b) Děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
c) Děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
d) Děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 ode dne dovršení tří let věku, případně dříve,
pokud není naplněna kapacita MŠ
Dítě mladší tří let nemá na přijetí do MŠ právní nárok!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE (označte)
1.

Dítě je zdravé a může být přijato do mateřské školy:

ANO

NE

2.

Potvrzuji, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci:
ANO
NE

3. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:
a) zdravotní
b) tělesné
c) smyslové
d) jiné
Jiná závažná sdělení o dítěti:
Alergie:

potravinová

Možnost účasti na akcích mateřské školy:

ostatní
plavání

V ……………………………………… dne ………………………….

školní výlet

škola v přírodě

………………………………………………………………
Razítko a podpis lékaře

V ……………………………………… dne ………………………….

………………………………………………………………
Podpis zákonných zástupců dítěte

