
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

v Mateřské škole Kraslice,Lipová cesta 1091,příspěvková organizace 

 

Podle ustanovení § 34 zákonyč.561/2004 Sb.o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném 

vzdělávání(školský zákon)žádám o přijetí dítěte: 

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

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

Adresa trvalého pobytu……………………………………………………………………………… 

Nástup dítěte do MŠ od………………………………………………………………………………. 

Telefon………………………………………………………………………………………………… 

Dítě má sourozence v MŠ                                         ano                          ne 

(zaškrtněte) 

Dítě má odklad školní povinné docházky               ano                          ne 

(zaškrtněte) 

Zdravotní obtíže,které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání(zdravotní omezení,speciální vzdělávací 

potřeby,operace,dieta,podávání léků,vyšší nemocnost apod.) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Čestné prohlášení . 

V případě,že dítě bude přijato do jiného předškolního zařízení,oznámíme neprodleně tuto skutečnost 

ředitelce ostatních mateřských škol,do kterých jsme dítě také zapsali. 

Dáváme souhlas k tomu,aby výše uvedená mateřská škola evidovala osobní a citlivé údaje včetně rodného 

čísla našeho dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č.101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů v platném 

znění a  zákona č.133/2000 Sb.,o evidenci obyvatel a rodných čísel v platném znění.Svůj souhlas 

poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č.561/2004 Sb.,školský zákon 

v platném znění,vedení nezbytné zdravotní dokumentace,psychologických a jiných vyšetření,pro pořádání 

akcí školy,úrazového pojištění dětí.Zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních materiálech 

školy,včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy. 

Souhlas poskytujeme na celé období předškolní docházky dítěte do této 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. 

 



Dále dáváme škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně 

psychologických jevů pracovat psycholog,speciální pedagog a další odborníci z oblasti psychologických, 

sociálních a obdobných služeb. 

Prohlašujeme,že uvedené údaje jsou pravdivé a žádné skutečnosti jsme nezatajili.V opačném případě 

bereme na vědomí,že naše dítě může být z mateřské školy vyřazeno. 

Tímto jsme se seznámili s § 35 školského zákona č.561/2004 Sb.o tom,že ředitel MŠ může po předchozím 

písemném upozornění doručeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního 

vzdělávání,jestliže : 

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu 

delší než dva týdny 

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje chod MŠ 

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení 

d) zákonný zástupce dítěte opakovaně neujradí úplatu vzdělávání v MŠ nebo úplatu za 

stravování(§123)ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou na jiný termín úhrady 

Byl jsem poučenúna 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. 

 

Zákonní zástupci se dohodli, že náležitosti přijetí dítěte do mateřské školy  

bude vyřizovat : 

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

Dne…………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy zákonných zástupců……………………………………………………………………….. 

 

POZDĚ DODANÉ PŘIHLÁŠKY NEBUDOU POSUZOVÁNY 

 

Telefon  do  MŠ  :   352 696 695 

Mobil :  602 217 093 

Dítě je přijímáno k předškolnímu vzdělávání podle Správního řádu č. 500/2005 Sb. 

Zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí je 30 dnů. 

 

Přihláška přijata dne    (údaj doplní mateřská škola) 

. 


