
                     
 

Přijata dne ........……………………………………..……  

 

Registr. číslo žádosti – č.j : ………….…..…….....……… 

 

 

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy                    
   

Mateřská škola Zábřeh, Zahradní 182/20,  IČ 70940100
  

  

Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) žádám o přijetí mého dítěte 

 

 

Jméno a příjmení dítěte:.……….........................…………….……………………........…...... 

 

Datum narození:.....………….......................................................................................................  

 

Trvalé bydliště:........……............................................................................................................. 

 

Přechodné bydliště – adresa na doručování:…………………………………………….……… 

 

k předškolnímu vzdělávání k datu ……………………………………………. 

 

 

Zákonný zástupce: 

 

Jméno a příjmení:....................................…………………………telefon……………………... 

 

Adresa:..........................................………………e-mail :…………..........…………….…….… 

 

 

Očkovací průkaz dítěte :    předložen  -  nepředložen 

 

Docházka dítěte do mateřské školy bude celodenní:       ANO   x   NE 

 

Sourozenec v MŠ Zábřeh, Zahradní 182/20  :                 ANO   x   NE 

 

Spádovost:                                                                        ANO   x   NE  

 

 

 

Prohlášení: 

Bereme na vědomí, že pokud v této žádosti uvedeme nepravdivé údaje, může správní orgán 

své rozhodnutí zrušit a rozhodnout ve věci znovu a může být v tomto případě také zahájeno 

přestupkové řízení. 

Byli jsme seznámeni s vnitřní směrnicí o přijímání dětí, školním řádem MŠ a směrnicí o úplatě 

za vzdělávání a školské služby. 

Prohlašuji, že jsem nezatajil/a žádné informace o zdravotním stavu dítěte. 



Informovaný souhlas: 

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Mateřské škole 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 a ve 

smyslu Evropského nařízení ke GDPR.  

Dále 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 a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, 

vědecké účely a archivnictví. 

Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke 

GDPR. 

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.  

 

 

Se všemi podmínkami k přijetí dítěte do mateřské školy jsem byl/a seznámen/a a souhlasím. 

 

 

 

 

 

V Zábřehu dne …….……..............                           ……..…………………………….

                        Podpis zákonného zástupce          

 

 

 

 


