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Registrační číslo:

Prohlášení zákonných zástupců dítěte:      
                                                
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl poučen o postupu při zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

dnem podání žádosti je zahájeno správní řízení, které se opírá o zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), č. 500/2004 Sb., (správní řád), vyhlášku č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. a č. 214/2012 (o předškolním vzdělávání), vše v platném znění
zákonní zástupci dítěte jsou povinni do žádosti uvést úplné a pravdivé údaje, které mají vliv na toto správní řízení
zákonní zástupci dítěte byli seznámeni se stanovenými kritérii pro zápis dítěte k předškolnímu vzdělání ve školním roce 2021/2022
zákonní zástupci dítěte mohou podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na více mateřských školách. V případě, že bude dítě přijato dle stanovených kritérií na více mateřských školách, bude na poradě ředitelek rozhodnuto o jeho umístění na jednu příslušnou mateřskou školu. Na ostatních mateřských školách bude usnesením ředitelky školy správní řízení zastaveno. Při tomto řešení je zohledněn požadavek uspokojit co nejvíce žadatelů o předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Kolín.
Zákonný zástupce dítěte souhlasí v souladu se zákonem 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem 561/2004 Sb., školský zákon, se zpracováním osobních údajů dítěte (jméno, příjmení, datum narození, bydliště) pro účely zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020. Osobní údaje dítěte budou použity pro vnitřní potřebu mateřské školy a ke kontrole duplicitních zápisů na poradě ředitelek mateřských škol.
Osobní údaje dítěte nebudou zveřejňovány.
Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 73 - Správní řád  500/2004 Sb.), po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.




Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl seznámen o postupu při zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 a s tímto postupem souhlasím.









V Kolíně dne …………………



 Podpis zákonného zástupce dítěte…………………………………..

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


