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VYPLNÍ ŠKOLA: 

k rukám ředitelky školy:                  Mgr. Věra Rohlíková 

Přijato dne: Číslo jednací Spisová značka:   

Počet listů. Počet příloh: Registrační číslo žádosti:  

 

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) žádáme o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, 

jejíž činnost vykonává Mateřská škola Praha – Radotín, a to k datu ………………………………. 

Dítě: 

Jméno a příjmení:  
Datum narození:   

Místo trvalého pobytu:   
 

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím dítěte k předškolnímu 

vzdělávání bude vyřizovat zákonný zástupce: 

Jméno a příjmení:    Telefon:   

Místo trvalého pobytu:      
Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s místem trvalého pobytu):  

    E-mail:    

 

Doplňující informace k žádosti: 

 
1) 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. 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. a podle Evropského nařízení ke GDPR. 

2) 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. 

3) Byl jsem poučení, že v případě nepravdivých údajů nebo porušení řádu MŠ lze kdykoli zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte 

(dle § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). 

Byl jsem poučen, že podle § 35 odst. 1, písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. může ředitelka školy ukončit docházku dítěte 

do mateřské školy ve zkušební době 3 měsíce od přijetí do MŠ v případě, že ukončení doporučí lékař nebo školské 

poradenské zařízení. 

 

 

 

V Praze dne……………………………….     ….……………………………………… 

  podpis zákonného zástupce (žadatele) 
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