
Registrační číslo:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Rodiče dítěte/zákonní zástupci:

Jméno a příjmení matky:

Jméno a příjmení otce:

žádají o přijetí dítěte
Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Místo trvalého pobytu 
dítěte včetně PSČ:

k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Volenice

ve školním roce 20 ...... / 20 ......

Datum zahájení docházky do mateřské školy: 

Požadovaná docházka dítěte                               ○  celodenní docházka   
do mateřské školy (zaškrtněte):                          ○  omezená docházka 

Doplňující informace k žádosti a přílohy: 

např. o místě trvalého pobytu dítěte, pokud se liší od bydliště zákonných zástupců (posuzuje se 
trvalý pobyt dítěte), starší sourozenec v MŠ.

Pro jednání ve správním řízení a pro doručování písemností v souladu s § 20 a § 35 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, si zákonní zástupci zvolili společného 
zmocněnce (viz. Zastoupení na základě plné moci):

.…………………………….....……………………………………..………………………………
jméno, příjmení (adresa pro doručování písemností včetně PSČ pokud se liší od adresy trvalého bydliště)

telefon: ………………………………….      

el. adresa: ………………………………………………………………………



Zákonní zástupci berou na vědomí, že:

1. Mateřská škola může přijmout v souladu s § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). Nevztahuje se na dítě,
pro které je vzdělávání povinné.

2. Škola zpracovává osobní údaje dítěte v rozsahu § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, za účelem vedení školní matriky školy a školní jídelny. Při vedení školní 
dokumentace postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů a podle směrnice upravující ochranu a zpracování osobních údajů 
(GDPR).

3. Podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy
ukončit  docházku dítěte do mateřské školy ve zkušební  době 3 měsíce  od přijetí  do mateřské
školy, pokud ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení.

Zákonní zástupci prohlašují, že byli seznámeni s: 

1. podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání; 
2. kritérii pro přijetí dětí do mateřské školy.

Jiná sdělení rodičů škole:                 

V ….................................. , dne ……… 20 ….        ………..………………   …………...……………  
                                                                                           Podpis  rodičů   /  zákonných zástupců

                      


