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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ                                                   
do Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, příspěvková organizace  

                
(dále jen ZŠ A MŠ ) ve školním roce ………………………. 

 
Jméno a příjmení žadatele (zákonného zástupce dítěte)…................................................... ………………………... 
 

trvalý 

pobyt…............................................................................................................................................................................... 

 

adresa pro doručování písemností (je-li odlišná od trvalého bydliště)………………………………………………………………………… 

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

 

telefon ……………………………………………………… e-mail …............................................................................ 

 

žádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 
Jméno a příjmení dítěte……………..……………………………………….datum narození………………………… 

 

trvalý pobyt (jen je-li odlišný od žadatele) ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

národnost……………………st. občanství……………………zdravotní pojišťovna…………………………............... 

 

ode dne………………………………………………….. typ docházky (celodenní, na 4 hod. denně)…………………. 

 

 

Odůvodnění žádosti……………………………………………………………………………………………................. 

 

Zákonný zástupce dítě:                                                                                                                                                            
Matka (jméno a příjmení) ………..………..………………………bydliště………………………………………………. 
 

Zaměstnání (ke dni přijetí dítěte do MŠ)…………………………………………………..telefon……………………….... 

 

Otec (jméno a příjmení) ………..………..………………………bydliště……………………………………………….... 
 

Zaměstnání (ke dni přijetí dítěte do MŠ)…………………………………………………..telefon……………………….... 

 

Sourozenci (jména a data jejich narození)………………………….................................................................................. 

 

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

 

Navštěvují zdejší MŠ:      ANO   /    NE 

 

Informace o zdravotním stavu dítěte a jiná důležitá sdělení o dítěti (všechny skutečnosti, které by mohly 

mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to 

jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí).  

 

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

 

U dítěte s potřebou podpůrných opatření žadatel o přijetí do MŠ předloží zároveň vyjádření školského 

poradenského zařízení, či odborného lékaře. 

 

Po dobu celého správního řízení týkajícího se přijetí dětí do Základní školy a mateřské školy 

Hovorčovice, příspěvková organizace máte dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci před vydáním 
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tohoto rozhodnutí a zároveň dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, mají všichni účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. 

V případě zájmu o setkání v této věci si, prosím, termín dohodněte předem s ředitelkou školy. 
 

 
 

 
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

 

Svým podpisem potvrzujeme, že: 

 

1) Dáváme svůj souhlas Základní škole a mateřské škole Hovorčovice, příspěvková organizace k tomu, aby 

evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje našeho dítěte (včetně rodného čísla) ve smyslu obecného 

ustanovení o ochraně osobních údajů - GDPR. S Informacemi o GDPR jsme se seznámili. Svůj souhlas 

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

v platném znění a pro účely související s chodem školy. Souhlas poskytujeme na celé období předškolní 

docházky dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole 

archivuje.  

2) Dáváme tímto svůj souhlas, v případě přijetí dítěte do Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, 

příspěvková organizace s pořizováním fotografií a video záznamů našeho dítěte, které budou použity jen pro 

potřeby prezentace dětských aktivit na www stránkách naší školy. 

3) Souhlasíme s tím, že naše dítě bude přijato do Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, příspěvková 

organizace s podmínkou, že ukončilo základní očkování. 

4) Jsme povinni do žádosti uvést úplné a pravdivé údaje, které mají vliv na toto správní řízení a mohly by 

způsobit dodatečnou změnu rozhodnutí o přijetí a doložení skutečností je v zájmu zákonného zástupce. 

5) Seznámili jsme se se školním řádem Mateřské školy Hovorčovice, který je přístupný na www stránkách školy 

a v budově školy na místě k tomu určeném, a v plné míře ho budeme respektovat a dodržovat a zároveň 

budeme sledovat i jeho aktualizace v dalších letech a i tato aktualizovaná znění školního řádu budeme 

respektovat a dodržovat. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

V ………………………..dne………………………….. 

 

 

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

                                                                                                           Podpis(y) zákonného(ných) zástupce(ů) dítěte 

 

 

 

 

 

 

Vyplní ředitelka školy 

 

     Žádost k předškolnímu vzdělávání doručena dne: 

 

Vydáno rozhodnutí č. j.: 
 

 

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

                                                                                                                                  ředitelka školy 


