Správní orgán: Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6, se sídlem Libčická 6/ čp.398,
181 00 Praha 8 – Čimice, IČO: 709 19 721

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Praha 8, Libčická 6
Registrační číslo:

Počet příloh:

Číslo jednací:

Ověřil:

Dítě (účastník řízení):
Jméno a příjmení dítěte: ....................................................................................................................
Datum narození: .................................................
Místo trvalého pobytu: ................................................................................... PSČ: ……………….
Zastoupené zákonným zástupcem (dále jen „žadatel“):
Žadatel:
Jméno, příjmení, titul: ……………………………………………………………………………..…
Místo trvalého pobytu: …………………………………………………..… PSČ………………….
Doručovací adresa (vyplňte v případě, že je jiná od místa trvalého pobytu)
……………………………………………………………………............... PSČ…………………..
Telefon: ………………………….⃰

E-mail: …………………………………………………..…..⃰

Datová schránka - pokud ji má žadatel, jako fyzická osoba zřízenu:………….……………………...
Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně
způsobilé. Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním
jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden
z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů
v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6 je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých OÚ
naleznete na www.mslibcicka.cz (https://mslibcicka.cz/data/download/gdpr/informace-pro-zakonne-zastupce.pdf)
V průběhu přijímacího řízení má účastník řízení právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí na
základě § 36 odst. 3 správního řádu. Rovněž má účastník řízení právo nahlížet do spisu na základě §
38 odst. 1 správního řádu a to v dohodnutém termínu či po předchozí telefonické domluvě s
ředitelkou Mateřské školy, Praha 8, Libčická 6.
Zákonní zástupci prohlašují, že údaje, které uvedli v přihlášce, jsou pravdivé.
V ………………………………….dne…………………………………..…….
Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………..
⃰ ) nepovinný údaj
Žádost o přijetí

