
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
 
Rodiče dítěte, zákonní zástupci dítěte: 

 

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

 

Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………. 

 

Adresa pro doručování: ………………………………………………………….. 

 

Telefon: ………………………………………………………………………….. 

 

e-mail: …….……………………………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení otce:………………………………………………………….. 

 

Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………. 

 

Adresa pro doručování: ………………………………………………………….. 

 

Telefon: ………………………………………………………………………….. 

 

e-mail: ……………………………………………………………………………. 

 

žádají o přijetí dítěte 

 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………. 

 

Datum narození: ……………………….. místo narození: …………………….... 

 

Státní občanství: ……………………..…rodné číslo:……………………………. 

 

Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………. 

 

Zdravotní pojišťovna:……………………………………………………………. 

 

k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Zakřany 

 

od školního roku ………………………………………………………………..  

 

Požadovaná délka docházky: ……………………………………………………. 

 

Dítě má v MŠ staršího sourozence:  ano - ne 

 

Vyjádření rodičů o zdravotním stavu dítěte:……………………………………...  

 

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



Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti přijetí dítěte do mateřské školy bude 

vyřizovat zákonný zástupce: …………………………………………………… 

(jméno, příjmení zákonného zástupce) 

 
Informace o zpracování osobních údajů: 

 

Správcem Vašich osobních údajů je Základní škola a Mateřská škola Zakřany, Zakřany 134, 664 

84 Zastávka. 

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění 

právní povinnosti. 
1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu docházky Vašeho dítěte do základní školy a dále pak po 

dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě, a nejsou předávány dalším subjektům.  

2. V případě nepřijetí Vašeho dítěte k povinné školní docházce budou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu 

se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád po dobu tří let od rozhodnutí o nepřijetí, potom budou skartovány.  

3. Další potřebné informace o Vašich právech se správou osobních údajů naleznete na webových stránkách školy 

www.zszakrany.cz v odkazu Ochrana osobních údajů. 

 

V ………………………..                                     Dne:…………………………….. 

 

Podpisy rodičů/zákonných zástupců: ……………………………………………. 

 

              ……………………………………………. 
Vyjádření lékaře  

1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy  

 

2.Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti   

a) zdravotní  

b) tělesné  

c)smyslové 

d) jiné  

              3. Jiná závažná sdělení o dítěti:  

 

               4. Alergie:  

    

5. Dítě je řádně očkováno  

 

6. Možnost účasti na akcích školy 

 

 V  ................................................dne  ......................................  

razítko a podpis lékaře 

http://www.zszakrany.cz/

