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Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 

Rodiče dítěte/ zákonní zástupci/ 

Jméno a příjmení matky:  ________________________________________________ 

telefon:  _______________________________ 

Jméno a příjmení otce:  __________________________________________________ 

telefon:  _______________________________ 

 

žádají o přijetí dítěte 

 

Jméno a příjmení dítěte:  ___________________________________________________ 

Datum narození:  __________________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu:  _____________________________________________________ 

 

k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a mateřské školy Hrádek u 
Sušice, příspěvková organizace ve školním roce _______ / _______ 

 

Den a měsíc zahájení docházky:  ______________________ 

 

Požadovaná docházka, předpokládaná doba ukončení: 

 

polodenní   celodenní 
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Odůvodnění žádosti: 

Zákonní zástupci si zvolili společného zmocněnce pro jednání ve správním řízení a pro 
doručování písemností v souladu s §20 a 35 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Zákonní zástupci berou na vědomí, že: 

1. Škola shromažďuje údaje o dítěti v souladu s § 28 odst. 2 písm. a/, d/,g/, i/, zákona č. 
561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
/školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů a dále podle zákona č. 101/ 2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, slouží údaje pro potřeby školy a jsou 
náležitě chráněny. 

2. Podle § 35 odst. 1 písmene c/ zákona č. 561/2004 Sb., může ředitelka školy ukončit 
docházku dítěte do mateřské školy ve zkušební době 3 měsíce od přijetí, pokud ukončení 
doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení. 

 

Zákonní zástupci byli seznámeni s podklady pro vydání rozhodnutí o přijetí do MŠ a to: 

 

- s podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
- s kritérii pro přijetí dětí do mateřské školy 

 

Přidělené registrační číslo: 

 

Svým podpisem uděluji souhlas k ověření všech skutečností, uvedených v této žádosti. 

 

V Hrádku dne:____________  podpis:_______________________________ 


