Přihláška dítěte k zápisu do Církevní mateřské školy Ovečka
v Olomouci
č.j.__________________/20______
Přihlašuji své dítě ............................................rodné číslo: ..................../...........................
Narozené dne.....................................
v ...........................................
Národnost ..........................................
Státní příslušnost ....................
Kontaktní adresa: ............................................................................
Telefon, e-mail:...............................................................................
k zápisu do Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci s datem nástupu od ....................

.

Zdravotní pojišťovna přihlašovaného dítěte: ..........................................................................
Údaje o rodině:
Počet sourozenců.............................. jména a data narození.........................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
uplatňujete ve výchově křesťanskou výchovu: .................
je dítě pokřtěno: ........................

náboženství: ...............................

nejčastěji navštěvovaná farnost: .....................................

Jméno a příjmení otce:..........................................................................................................
a) zaměstnavatel (adresa, telefon) ..............................................................................
b) u soukromého podnikatele obor podnikání a IČO....................................................
c) nepracuje, ale počítá se zaměstnáním od .................................................................
d) nepracuje
Jméno a příjmení matky: .............................................................................................................
a) zaměstnavatel (adresa, telefon) ........................................................................................
b) u soukromého podnikatele obor podnikání a IČO...........................................................
c) nepracuje, ale počítá se zaměstnáním od .....................................................................
d) nepracuje
Vyjádření rodičů o zdravotním stavu dítěte (dietní omezení, aplikace inzulínu atd.) .................
.......................................................................................................................................................
 celodenní docházku
 na 4 hodiny denně
Přijetí dítěte do mateřské školy žádáme z těchto důvodů:…………………………………
......................................................................................................................................
Žádám o přijetí dítěte do mateřské školy na:

Bereme na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte.
 nehodící se škrtne

V Olomouci dne.....................

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

Dávám svůj souhlas Církevní mateřské škole Ovečka v Olomouci k tomu, aby v rámci
přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve
smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č.
561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace
a psychologických vyšetření.
Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb.
Byl jsem poučen o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti
nahlížet do spisu.

Kritéria k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do CMŠ Ovečka v Olomouci
Ředitelka CMŠ Ovečka v Olomouci stanovuje následující kritéria, podle kterých bude
postupovat při rozhodování, na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Církevní
mateřské škole Ovečka v Olomouci v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí
pro Církevní mateřskou školu Ovečka v Olomouci:

DĚTI JSOU PŘIJÍMÁNY NA VOLNÁ MÍSTA V CMŠ OVEČKA V
OLOMOUCI.
Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením §34 odst. 4
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.
V případě vyššího počtu předškoláků, než budeme moci přijmout, bude rozhodující dřívější
datum narození dítěte. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání
povinné.

