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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ                                                    
 

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

vzdělávání (školský zákon) 

 
žádám jako zákonný zástupce dítěte 

 

 
Jméno a příjmení dítěte……………..………………………………………...datum narození………………………… 

 

trvalý pobyt ………………………………………………………………………………………místo narození …….…………………… 

 

st. občanství……………………zdravotní pojišťovna…………………………...............rodné číslo…………………… 

 

ode dne………………………typ docházky - celodenní, na 4 hod. denně, 5 dní v měsíci, jiná......................................... 

 

 

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy se zkušebním pobytem na 3 měsíce  

na školní rok 2017/2018  
 

Rodiče dítěte, zákonní zástupci dítěte:                                                                                                                                                             
 

Matka (jméno a příjmení) ………..………..………………………bydliště*…………………………………………….. 
                                                                                                                                 *jen je-li odlišné od dítěte 

Zaměstnání (ke dni přijetí dítěte do MŠ )……………………………...tel./e-mail………………………………………….. 

 

Na mateřské dovolené do …....................nezaměstnaná – počítá se zaměstnáním od.............................v domácnosti* 

 *nehodící se škrtněte 

 

Otec (jméno a příjmení) ………..………..………………………bydliště*………………………………………………... 
                                                                                                                              *jen je-li odlišné od dítěte 

Zaměstnání (ke dni přijetí dítěte do MŠ)……………………………….. tel./e-mail………………………………………….. 

 

Sourozenci (jména a data jejich narození)…………………………...................................................................................... ................. 

 
Zákonní zástupci se dohodli, že náležitosti spojené s přijímacím řízením a v případě přijetí dítěte do mateřské  

školy, evidenčního listu a dalších záležitostech bude vyřizovat zákonný zástupce:…………………………...................... 

 
Souhlas k evidování osobních a osobních citlivých údajů 
Dáváme svůj souhlas jmenované mateřské škole k tomu, aby evidovala osobní a citlivé údaje včetně rodného čísla našeho dítěte ve 

smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., 

o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozdějších předpisů. Svůj souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace 

školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a 

psychologických a jiných vyšetření, pro mimoškolní akce školy, úrazové pojištění dětí a pro jiné účely související s běžným chodem 

školy. Dále souhlasíme s tím, aby zveřejňovala fotografie z aktivit dětí na webu, v propagačních materiálech školy a v místním tisku. 

Souhlas poskytujeme na celé období předškolní docházky dítěte do této školy a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato 

dokumentace ve škole archivuje. Souhlas poskytujeme pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí osobní a 

citlivé údaje poskytnout dalším osobám a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle 

zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů. 

 
S „Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole“ jsme byli seznámeni. 

 
 

V ………………………..dne………………………….. 

                                                                                                          ………………………………………………… 
                                                                                                                  podpisy zákonných zástupců dítěte 
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VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE 

 

1. je řádně očkováno 

 

2. je zdravé 

 

3. vyžaduje speciální péči v oblasti  

            zdravotní  

            tělesné  

            smyslové  

            jiné (jaké) 

 

4.         jiná závažná sdělení o dítěti (alergie, diety):  
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