
Správní orgán: Mateřská škola Chabařovice, Husovo náměstí 17, okres Ústí nad Labem
(Vyplní žadatel- zákonný zástupce dítěte)

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Spisová značka: SŘ/ 2021 - ŘMŠ Registrační číslo: Čj. / 2021(Vyplní škola)

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že v záležitostech týkajících se předškolního vzdělávání budepísemnou komunikaci zastupovat pouze jeden zákonný zástupce:
Jméno a příjmení zákonnéhozástupce:
S trvalým pobytem:
Telefon:
Adresa pro doručení
korespondence je-li jiná než trvalýpobyt:

žádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávánív Mateřské škole Chabařovice, Husovo náměstí 17, okres Ústí nad Labem,zastoupenou ředitelkou Dagmar Vadkertiovou
Jméno a příjmení dítěte:
Narozeného (né) :
S trvalým pobytem:
Datum přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od: 1. 9. 2021
Beru na vědomí, že MŠ v rámci přijímacího řízení zpracovává a eviduje osobní údaje a osobnícitlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/ 2000 Sb. o ochraně osobníchúdajů v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR pro účely vedení povinnédokumentace školy podle zákona č. 561/ 2004 Sb., pro vedení nezbytné zdravotní dokumentacea psychologických vyšetření.
Souhlasím, aby tyto údaje byly využity zároveň k potřebám přihlášení ke stravování dítěte.

Kritéria stanovená pro přijímání dětí do MŠ ve školním roce 2021- 2022
1/ Děti, pro které je v daném školním roce předškolní vzdělávání povinné, dle zákona č. 561/ 2004Sb., § 34, odst. 1, ve znění zákona č. 178/ 2016 Sb. s trvalým pobytem v obci Chabařovice a spádovéoblasti Roudníky.
(Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení školnídocházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.)
2/ Děti podle věku s upřednostněním starších dětí na celodenní docházku a trvalým pobytemv obci a spádové oblasti.



3/ Děti podle věku s upřednostněním starších dětí na celodenní docházku, které nemají trvalýpobyt v obci, ani nepatří do spádové oblasti.

Kritéria jsou seřazena podle priorit od 1. do 3. stupně. Při rozhodování o přijetí k předškolnímuvzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivýchkritérií ve výše uvedeném pořadí 1- 3. Pokud bude více žádostí na totožném stupni kritériao přijetí, bude upřednostněno dítě věkově starší.
Pro školní rok 2021- 2022, je předpoklad 14 volných míst.

Oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí:
V souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení máte možnost, ještě předvydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte do MŠ Chabařovice, Husovo náměstí17, okres Ústí nad Labem, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitelky školy dne:24. 5. 2021, od 11. 30 hod. do 12. 30 hod.
Upozornění: Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úředníosoby průkaz totožnosti.
Podpis zák. zástupce:

__________________________________________________________________________________________
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 budezveřejněno v Mateřské škole Chabařovice dne: 2. 6. 2021. Tento den bude také předánorozhodnutí proti podpisu v kanceláři ředitelky od 10. 00 hod – 15. 00 hod.Vyvěšeny budou výsledky dle registračního čísla, které jste obdrželi u zápisu.
Žádost o přijetí a Evidenční list řádně vyplněný a další dokumenty, důležité k řízení o přijetídoručí zákonný zástupce datovou schránkou, poštou, e-mailem s elektronickým podpisemzákonného zástupce, případně osobním podáním ve škole. Pokud nebudou všechny dokumentypotřebné k žádosti předány v období zápisu, donese je zákonný zástupce do mateřské školynejpozději do 17. 5. 2021.

V Chabařovicích dne: Dagmar Vadkertiováředitelka mateřské školy


