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ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

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

a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů žádám o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská 

škola Čistá, okres Svitavy od    …………………..   k celodenní docházce. 

 

 

DÍTĚ: 

Jméno a příjmení:   

Datum narození a rodné číslo:  

Místo trvalého pobytu:  

  

 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE: 

Jméno a příjmení:  

Místo trvalého pobytu:   

Adresa pro doručování 

písemností: 
 

 

Telefon: 
      

              Email: 
 

 

 

 

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl(a), jsou přesné, pravdivé a úplné. 

Beru na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů, lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí 

dítěte. 

 

 

V __________________  dne: ____________ 

 

 

Podpis zákonného zástupce: _________________________________________________ 
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Přílohy: 

 

1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (v případě zdravotního postižení dítěte) 

2. Doporučení odborného lékaře (v případě zdravotního postižení) 

3. Evidenční list MŠ s vyjádřením lékaře  

 (doklad potvrzující, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, případně doklad, že je proti 

nákaze imunní nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a to podle ustanovení §50 

zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů)  

Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zákonný zástupce dítěte dává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů správci osobních údajů, 

kterým je Základní škola a Mateřská škola Čistá, okres Svitavy, IČ 70985642, sídlem Čistá 3, 569 

56, (dále jen „Správce“), ke zpracování osobních údajů o svém dítěti. 

Souhlas dává správci k tomu, aby zpracovala a evidovala osobní údaje a citlivé údaje dítěte ve 

smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 

Svůj souhlas poskytuje pro účely vedení povinné dokumentace školy, zveřejňování údajů a fotografií 

mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely 

související s běžným chodem školy. 

 Souhlas poskytuji na celé období docházky dítěte do mateřské školy. 
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