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Registrační číslo: ……………………………    Č.j.:  ……………………………………………… 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  
v MŠ Batelov pro školní rok 2020/2021 
žádost lze podat v kanceláři učitelky pověřené řízením MŠ 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE 

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Adresa pro doručování (pokud nesouhlasí s místem trvalého pobytu) 

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

Kontaktní telefon ………………………………. Číslo datové schránky ………………………………………. 

Email …………………………………………………. 

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 k 
předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Batelov, příspěvkové organizaci, 
Školní 373, 588 51 Batelov 
 

DÍTĚ 
Jméno a příjmení …………………………………..………………………………………………………………………………. 

Datum a místo narození ……………………………….……………………………………………………………………….. 

Rodné číslo*………………………………………………………Státní občanství ….…………………………………….. 

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

DOCHÁZKA DÍTĚTE DO MŠ 
(jde o Váš návrh dohody o docházce dítěte podle § 1a odst. 5 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 
v platném znění) 

Přihlašuji své dítě k docházce: (výběr zakřížkujte) 

            celodenní          polodenní             povinná předškolní 

Termín nástupu dítěte do MŠ: ……………………………………………………………………………………………… 

*Nepovinný údaj 

Vyjádření zákonného zástupce o zdravotním stavu dítěte: 

☐    Dítě je zdravé. 

☐ Dítě vyžaduje speciální péči – zdravotní – tělesnou – smyslovou – jinou (uveďte jakou) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Jiná závažná sdělení o dítěti: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
PROHLÁŠENÍ 
1) Ke dni zápisu není rozpor mezi zákonnými zástupci o volbě mateřské školy pro jejich dítě. Uvedený 
zákonný zástupce informoval druhého zákonného zástupce dítěte o tom, že podal žádost o zápis 
dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Batelov, příspěvkové organizaci. 
 

2) Zákonní zástupci dítěte jsou v dobré víře a dohodli se, že záležitosti spojené s přijetím 
k předškolnímu vzdělávání bude vyřizovat zákonný zástupce:  
Jméno a příjmení:  …………………….………….…………………………………………..…………………………….………………….  
Adresa pro doručování: …………………………………………………………………………………………………………….………… 
 

3) Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala 
a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
Zákon o zpracování osobních údajů a ve smyslu Evropského nařízení k GDPR. Souhlasím s evidencí a 
zpracováním těchto údajů pro účel vedení povinné školní dokumentace podle zákona č. 561/2004 Sb. 
(školský zákon) v platném znění. 

 

4) Svůj souhlas poskytuji na celé období předškolního vzdělávání mého dítěte na této škole a na 
zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje.  
 

5) Se všemi podmínkami přijetí do mateřské školy jsem byl(a) seznámen(a) a souhlasím. 
 

6) Prohlašuji, že jsem nezatajil žádné závažné a skutečné informace o zdravotním stavu dítěte. 
 

7) Souhlasím s poskytnutím kopie rodného listu dítěte, popř. kopie dokladu o pobytu v ČR u cizinců 
za účelem přijímacího řízení do mateřské školy. Souhlas poskytuji mateřské škole na zákonem 
stanovenou dobu nezbytnou pro ukončení přijímacího řízení. Po ukončení přijímacího řízení bude 
kopie rodného listu dítěte, popř. dokladu o pobytu v ČR, skartována. 
 

8) Bereme na vědomí, že pokud jsme při zápise dítěte do MŠ vzhledem k mimořádným opatřením 
vyhlášených vládou ČR využili kopie očkovacího průkazu, doložíme originál tohoto dokumentu před 
nástupem dítěte do MŠ. 
 
Byl(a) jsem poučen(a) o právech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v platném znění.  
Beru na vědomí, že mám právo:  

− vzít souhlas kdykoliv zpět  
− požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje škola (správce) zpracovává  
− požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů  
− vyžádat si u školy (správce) přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit  
− požadovat po škole (správci) výmaz těchto údajů  
− v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 

obrátit se na školu (správce) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů  
 

 

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

Podpis zákonného zástupce/zákonných zástupců dítěte: ……………………………………………………. 


