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Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Na základě § 34 zákona č. 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 místa trvalého pobytu, PSČ:…………………………………………………………… 

 

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Dolákova 598/3 

 

Zákonní zástupci: 

 

Matka – jméno, příjmení, titul: ………………………………………………………………... 

 

Adresa místa trvalého pobytu, PSČ: ……………………………………....…………………… 

 

Telefon: ………………………………….      E-mail: ………………………………………… 

 

Otec – jméno, příjmení, titul: …………………………………………………………………...  

 

Adresa místa trvalého pobytu, PSČ: ………………………………………………………….... 

 

Telefon: ………………………………….      E-mail: ……………………………………….... 

 

Další údaje, které chcete k žádosti sdělit: ……………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Adresa pro doručování písemností, pokud není totožná s adresou místa trvalého pobytu: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Ověřila dne:                                                                     Jitka Friedlová – zástupkyně pro PV 
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Souhlas k evidování osobních a citlivých údajů  

 

Dáváme svůj souhlas Mateřské škole, Praha 8, Dolákova 598/3 k tomu, aby 

zpracovávala a evidovala osobní a citlivé údaje našeho dítěte ve smyslu všech ustanovení 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytujeme 

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

ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, zejména za účelem vedení 

dokumentace školy a plnění povinností školy v souladu s § 16 školského zákona. Rozsah 

zpracovávaných osobních údajů vyplývá z § 28 školského zákona. Dále pro účely související 

s běžným chodem školy – např. zveřejnění fotografií na webu mateřské školy. Souhlas 

poskytujeme na celé období předškolní docházky dítěte v Mateřské škole, Praha 8, Dolákova 

598/3 a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace archivuje. Údaje budou 

zpracovávány pouze školou jako správcem osobních údajů a bez souhlasu zákonných zástupců 

nebudou dále předávány. Subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce má právo přístupu 

k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 

č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Byli jsme poučeni 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. Rozhodnutí o přijetí x nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

obdrží zákonný zástupce - žadatel ve správním řízení do 30 dnů ode dne odevzdání žádosti. 

 

 

Datum podání žádosti: ................................................................................................................. 

   

 Podpis zákonného zástupce – žadatele ………………………………………………………… 

 

Podpis druhého zákonného zástupce……………………………………………………………. 

 

 

 

 

Ke své žádosti přikládám: 

 

 Evidenční list pro dítě v mateřské škole  - vyplněný a podepsaný oběma zákonnými 

zástupci a potvrzený dětským lékařem 

 

 


