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Přidělené čj:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Podle ustanovení § 34 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský  zákon)  ve  znění  pozdějších  předpisů  žádám
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává 
Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s. k datu: 

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

Mateřská škola: Horní Bezděkov Kyšice

Dítě:

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………

Datum narození: ……………………………………………………………………………………………………

Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………………………………………………………………

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

Školní rok ………………… je není posledním školním rokem dítěte před zahájením 
školní docházky.

Prohlášení zákonných zástupců:

1. Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
2.  Jsme si vědomi toho, že uvedení nepravdivých údajů do této žádosti může mít za 
následek zamítavé rozhodnutí nepřijetí dítěte.
3.  Dáváme souhlas  škole ke sběru a zpracování  osobních  údajů uvedených na tomto 
formuláři za účelem posouzení a zpracování rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Tyto údaje 
zpracovává výhradně pověřený pracovník naší MŠ.
4. Byli jsem poučeni o svých právech ve správním řízení, o možnosti nahlížet do spisu 
a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
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Zákonní zástupci dítěte se dohodli  a svými podpisy stvrzují, že záležitosti spojené 
s přijetím k předškolnímu vzdělávání bude vyřizovat zákonný zástupce:

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………

Doručovací adresa: ………………………………………………………………………………………………………………

Kontakty: telefon: …………………………………… e-mail: …………………………………………………………

V ……………………………………………………                        dne ……………….………………………………

Podpisy zákonných zástupců:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Datum doručení žádosti:

Registrační číslo: 

Počet listů/počet příloh:
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