
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

/dle zákona 561/2004 Sb, vyhlášky č.14/2004 Sb, zákona 500/2004 Sb, zákona 101/2000 Sb, zákona 

258/2000/ 

Pro organizaci: Mateřská škola Kublov, Kublov 14, 26741, IČ 70988153 

Nedílnou součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je příloha č.1 – vyjádření 

ošetřujícího lékaře dítěte. 

Spis č. 

Registrační č. 

Žádám o přijetí dítěte /jméno a příjmení/……………………………………… 

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kublov od 1.9.2019. 

Dítě, účastník správního řízení, /subjekt zpracovávaných údajů/ 

Rodné číslo dítěte: 

………………………………………………….. 

Místo trvalého pobytu dítěte: 

………………………………………………….. 

Zákonný zástupce dítěte, účastník správního řízení /subjekt zpracovávaných 

údajů/  

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte 

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

Adresa trvalého pobytu zákonného zástupce dítěte………………………………………………………………………… 

Telefonické  a emailové spojení na zákonného zástupce dítěte, žadatele o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání…………………………………... 

Adresa pro doručování písemností týkajících se této žádosti /pokud není shodná s místem trvalého 

pobytu/……………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 

Vyjádření zákonného zástupce dítěte, který je subjektem údajů a 

zároveň zákonného zástupce dítěte, které je subjektem údajů: 

Dávám svůj souhlas Mateřské škole Kublov, příspěvková organizace, aby v rámci přijímacího řízení 

zpracovávala a evidovala osobní a citlivé údaje účastníků správního řízení ve věci přijímání dítěte k 

předškolnímu vzdělávání ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. 4. 2016. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 



561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření. Byl/a 

jsem poučen/a o svých právech vycházejících z výše uvedených předpisů. 

Podpis zákonného zástupce dítěte, který je subjektem údajů a zároveň zákonného zástupce dítěte, 

které je subjektem údajů: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Informace pro zákonného zástupce dítěte přihlašovaného 

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kublov: 

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, se rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují 

zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 

uchazeče. Seznam bude vyvěšen na veřejně přístupném místě ve škole (u vchodu do mateřské školy), 

dále na webových stránkách školy, a to alespoň na dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je 

stanoven na 31.5.2018. Děti zde budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly. O přijetí dítěte 

bude v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno 

písemné rozhodnutí, které bude rodičům předáno 

.Prohlášení zákonného zástupce dítěte přihlašovaného 

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kublov: 

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. 

 V ……………dne …………………  

Podpis zákonného zástupce přihlašovaného dítěte 

 

………………………………………  

Počet listů: …………  

Počet příloh: ……….... (např. doporučení školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo 

klinického psychologa, příp. další s ohledem na individuální případ – soudní rozhodnutí apod.) 

 

Převzala ředitelka Mateřské školy Kublov dne: 

……………………………………………….. 

 

Podpis ředitelky organizace Bc Marie Rumpíková DiS 

…………………………………………………………. 

 



Příloha č.1 k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

v Mateřské škole Kublov 

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, 

má doklad, že je proti nákaze imunní nebo má doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci (§ 34 odst. 5 zák. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném 

vzdělávání (školský zákon) a § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). 

 

Potvrzuji, že se dítě …………………………………………………………………………………rodné číslo……………………. 

Místo trvalého pobytu…………………………………………………………………………………………………………………… 

□ podrobilo stanoveným pravidelným očkováním 

□ má doklad, že je proti nákaze imunní 

□ má doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci 

 

Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti 

a/ zdravotní  b/ tělesné  c/ smyslové  d/ jiné (jaké) 

Jiná sdělení o dítěti: ........................................................................................................ 

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

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

Alergie:............................................................................................................................ 

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

 

 

Datum vystavení potvrzení: 

………………………………………… 

 

Podpis dětského ošetřujícího lékaře, který potvrzení vystavil: 

…………………………………………………………………. 

 

 

 


