
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Žádám o přijetí mého dítěte ______________________________ k předškolnímu vzdělávání 

v Základní škole a Mateřské škole Žalany od školního roku 2017/2018 s nástupem dne 

________________. 

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

vyřizovat zákonný zástupce uvedený na této žádosti níže. 

 

Žadatel, zákonný zástupce dítěte: 

Titul, jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Adresa trvalého pobytu:  

Doručovací adresa:  

Telefon/E-mail:  

 

Účastník řízení: 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Rodné číslo:  

Adresa trvalého pobytu:  

 

Správní orgán, jemuž je žádost doručována: Základní škola a Mateřská škola Žalany 

Pro stanovení podmínek pobytu dítěte v MŠ podle § 1a odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, v platném znění, uvádím k žádosti následující doplňující údaje: 

 

1. Požadovaná délka 

docházky dítěte do MŠ: 

□ celodenní  □ polodenní  □ jiná 

2. Datum přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: 
 

 

3. Dítě je řádně očkováno dle očkovacího kalendáře: 
ANO                                         NE   
*nehodící se škrtne 

 
Žadatel/ka svým podpisem potvrzuje, že byl/a poučen/a o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, v platném znění, zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci. Žadatel/ka bere na vědomí možnost 

nahlédnutí do svého spisu podle § 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Svým podpisem dále 

potvrzuje správnost zapsaných údajů a dává svůj souhlas ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění. Svůj souhlas dále poskytuje pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických a jiných vyšetření, pro 

mimoškolní akce, úrazové pojištění žáků, zveřejňování fotografií dítěte v propagačních materiálech školy, včetně 

internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuje na celé období docházky 

dítěte do předškolního zařízení a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje.  

Zákonný zástupce byl ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, seznámen s podklady pro 

vydání rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ Žalany a to: s podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, s kritérii pro 

přijímání dětí do mateřské školy. 

 

V Žalanech dne _______________ 

                                                                                              ____________________________ 

                                                                                                    podpis zákonného zástupce  

 

                                   ____________________________   

                                        podpis zákonného zástupce 

 

Podací razítko 

Základní škola a Mateřská škola Žalany 

Rtyňská 156, 417 63 Žalany 

Datum doručení:_______________ 

Číslo jednací:_________________ 

Počet listů:________ 

Počet příloh:_________ 


