
Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 

odloučené pracoviště: ul. Školní 80 

 
Registrační číslo  

Spisová značka  

 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
dle ustanovení §34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

Žádám jako zákonný zástupce dítěte: 

 

Jméno a příjmení dítěte 
 

Datum narození  

Adresa trvalého pobytu 

 

Speciální vzdělávací potřeby 

dítěte (zdravotní omezení) 

 

 

 

o přijetí k předškolnímu vzdělávání od  1. 9. 2018 

                                             

Zákonní zástupci dítěte: 

 

 
matka otec 

Jméno a příjmení   

Adresa trvalého pobytu 
  

Telefon   

Adresa pro doručování 

písemností 

  

Soukromá datová schránka   

 
Dáváme svůj souhlas Mateřské škole Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště: ul. Školní 80 a jejímu 

zřizovateli k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje 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, zveřejňování fotografií v materiálech školy, včetně internetových stránek školy  

a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytujeme na celé období předškolní docházky 

dítěte do mateřské 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 tyto osobní a citlivé 

údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce ve správním řízení 

do 30 dnů ode dne odevzdání žádosti. 

Seznámili jsme se Školním řádem, se ŠVP PV Mateřské školy Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště: 

ul.Školní 80 (www.ms-skolni.strakonice.eu). 

 

http://www.ms-skolni.strakonice.eu/


Prohlašuji, že uvedené údaje jsou správné. Bereme na vědomí, že v případě uvedení 

nepravdivých údajů, lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 

 

 

Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti spojené s přijímacím řízením bude vyřizovat 

zákonný zástupce: 

 

Jméno a příjmení 
 

Adresa pro doručování písemností, 

pokud není totožná s adresou místa 

trvalého pobytu 

 

 

 

Datum podání žádosti 
 

Podpis zákonného zástupce  
 

 

 

Totožnost byla ověřena dle OP dne 
 

Zástupce ředitelky pro odloučené pracoviště 
 

 

 

 

Ke své žádosti přikládám: 

 Evidenční list pro dítě v mateřské škole včetně lékařské prohlídky a potvrzení o řádném 

očkování – vyplněný a podepsaný zákonným zástupcem. 


