Mateřské školy, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO STŘEDISKA DENNÍ PÉČE
Zákonný zástupce dítěte
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého pobytu
Matka

Otec

Zaměstnání rodičů*

Telefon*
E-mail*
Adresa pro doručování je shodná s adresou trvalého bydliště: ANO / NE
Uveďte adresu pro doručování
Žádám o přijetí dítěte
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého pobytu
Termín nástupu dítěte do SDP

Druh docházky
(zaškrtněte skutečnost)

Celodenní
max.46hod/měsíc

*dobrovolný údaj
Přílohy k žádosti: č. 1 Informace pro zákonné zástupce + Kritéria pro přijetí dětí do SDP
č. 2 Potvrzení od lékaře
V Mostě dne …………………………… Podpis zákonného zástupce……………………………………..

Příloha č. 1
1)Informace pro zákonné zástupce:
 Bereme na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů je ředitelka školy oprávněna kdykoliv
zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte do Střediska denní péče.
 Souhlasím, aby Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace použila, v případě
nezbytně nutném, data naše a našeho dítěte. Dále prohlašuji, že jsme byli informováni ve smyslu § 11
zákona č. 101/2000 Sb. o způsobu použití osobních údajů a o tom, že tyto údaje nebudou zpřístupněny
či sdělovány nepovolaným osobám, nebudou použity k jinému než výše uvedenému účelu a jsou
náležitě chráněny ve smyslu § 132 tohoto zákona.
 Součástí této žádosti jsou kritéria přijetí do Střediska denní péče, jejichž činnost vykonává Mateřská
škola, Most, Hutnická 2938, příspěvkové organizace.
 Nedílnou součástí žádosti (příloha č. 2) do Střediska denní péče je potvrzení dětského lékaře o
povinném očkování dítěte dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Potvrzení o povinném očkování dítěte doručte prosím do 7 dnů ředitelce školy řádně vyplněné a
potvrzené od lékaře.
 Rodiče byli seznámeni s registračním číslem, které jim bylo přiřazeno. Jsou si vědomi, že toto
registrační číslo bude zveřejněno v případě přijetí do SDP. Při zveřejnění nebudou uvedeny jména, ale
registrační čísla.
2)Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do Střediska denní péče
Do střediska denní péče pro děti od 1 do 3 let věku budou přednostně přijímány
1. Děti s trvalým pobytem v Mostě.
2. Děti na celodenní docházku a následně dle možnosti denní kapacity doplněny dětmi s docházkou
v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v měsíci.
3. Zaměstnanost rodičů [toto kritérium se použije v případě, že počet dětí na celodenní docházku] bude
převyšovat možnosti pro přijetí, a to z důvodu kapacity střediska denní péče.
Při rozhodování o přijetí dítěte do střediska denní péče bude ředitelka mateřské školy postupovat dle
stanovených kritérií.
Přijímání dětí v průběhu školního roku je možné pouze při uvolnění místa ve středisku denní péče do výše
stanovené denní kapacity.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a/ dostatečně seznámen/a/ s “Informacemi při přijetí dítěte do Střediska
denní péče“.
V Mostě dne:……………………...
Podpis zákonného zástupce.………………………………………………………….
Podpis zaměstnance pověřeného přijímáním žádosti…………………………………

