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Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  

 

 
Č.j.: 

 

Žádost přijata: 

 

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 od školního roku 2021/2022 do mateřské školy, jejíž činnost 

vykonává Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace. 

 
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………… 

Datum narození: ………………………………………………………………………………... 

Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………... 

Zákonný zástupce dítěte: 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………. 

Adresa trvalého pobytu:  ……………………………………………………………………... 

Doručovací adresa**: ………………………………………………………………………….. 

Kontaktní telefon*: …………………………  e-mail*: ………………………………………. 

Datová schránka*: ……………………………………………………………………………… 

* Nepovinný údaj, jehož vyplněním souhlasí zákonný zástupce s jeho zpracováním pouze pro účel 

zefektivnění komunikace mezi školou a zákonným zástupcem v době přijímacího řízení. 

** Pokud je adresa shodná s místem trvalého pobytu, nevyplňuje se. 
 

Požadovaná délka docházky:  celodenní  polodenní 

 

Sourozenec v MŠ Dráček, Babice, p. o.: 

         ano           ne 

 
Pro dodržení podmínek, stanovených § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, při 

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, je součástí žádosti o přijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání v mateřské škole vyjádření dětského lékaře. 

Formulář Vyjádření lékaře je uveden v příloze č. 1 
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PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE 

 

Seznámil/a jsem se řádně s informacemi o průběhu správního řízení a danými termíny. 

Veškeré mnou uvedené údaje jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že uvedením 

nepravdivých údajů, které ovlivní přijetí dítěte do mateřské školy, mohu způsobit dodatečnou 

změnu rozhodnutí o přijetí. 

Poskytnuté údaje podléhají ustanovením zákona 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 561/2004 Sb. zákon 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

v platném znění. 

Zákonní zástupci dítěte/uchazeče výslovně prohlašují a svým podpisem stvrzují, že 

dávají svůj souhlas Mateřské škole Dráček, Babice, příspěvkové organizaci (dále jen MŠ 

Dráček) k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů 

dítěte/uchazeče v souladu se zákonem  110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecného 

nařízení Evropského parlamentu č. 2016/679 (dále jen GDPR).  

Souhlasu není třeba u činností, které plní MŠ Dráček na základě přenesené působnosti ze 

zákona, nebo obecně platné legislativy. 

 

Souhlas je poskytován pouze MŠ Dráček, která tyto osobní údaje nepředává dalším 

osobám a úřadům, pokud tak nestanoví zákon nebo dohoda se zákonným zástupcem dítěte. 

Zpracování, evidování osobních údajů či odvolání SOUHLASU se zpracováním a evidováním 

osobních údajů nebo i výmaz evidovaných údajů se řídí zákonem  110/2019 Sb. o zpracování 

osobních údajů.  

Informovaný souhlas je uveden v příloze č. 2 

 

V případě soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče konkrétní osoby je příslušný 

zákonný zástupce povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit vedení školy a doložit příslušným 

soudním rozhodnutím. Kopie tohoto rozhodnutí je přílohou této žádosti. (U zápisu předkládá 

rodič originál soudního rozhodnutí.) 

 

V případě přijetí mého dítěte žádám o zajištění stravování dítěte po dobu docházky do MŠ 

Dráček, Babice, příspěvková organizace. 

Zálohy na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání se zavazuji hradit tak, jak stanoví platný 

školní řád MŠ Dráček, Babice, příspěvková organizace. 

 

 

 

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

             podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


