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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Registrační kód: Číslo jednací:

Rodiče dítěte/zákonní zástupci dítěte:

Jméno a příjmení:    ↓ Místo trvalého pobytu:   ↓

Matka:

Otec:

Elektronická adresa, telefon  →
Matka:

Otec:

žádají o přijetí dítěte:

Jméno a příjmení:  →

Datum a místo narození:  →

Místo trvalého pobytu + PSČ:  →

Národnost: Státní příslušnost: Zdravotní pojišťovna:

k předškolnímu vzdělávání ve školním roce: 2022/2023

datum zahájení docházky do MŠ:

Ř( editelka Mater)ske  s)koly Velka  Hleďsebe, Tyrs)ova 315, uzaví ra  se za konny m za stupcem dí te) te Dohodu o 
docházce dítěte do mateřské školy dle § 1a odst. 5 vyhla s)ky c). 48/2005 Sb., o pr)eds)kolní m vzde) la va ní , ve zne)ní  
pozde) js) í ch pr)edpisu7 .
Tato dohoda platí  po dobu docha zky dí te) te do mater)ske  s)koly. V pr)í pade)  zme)ny uvedeny ch u daju7  je za konny  
za stupce povinen informovat r)editele mater)ske  s)koly o zme)ne) .

Typ docházky do MŠ, zakřížkujte:

     omezená docházka      polodenní docházka      celodenní docházka

Jméno a příjmení sourozence: Datum narození:

Za konní  za stupci dí te) te si zvolili spolec)ne ho zmocněnce pro jednání ve spra vní m r)í zení  a pro doruc)ova ní  

http://www.msvelkahledsebe.cz/


pí semností  v souladu s § 20 a § 35 za kona c). 500/2004 Sb., spra vní  r)a d, ve zne)ní  pozde) js) í ch pr)edpisu7 :

Jme no a pr)í jmení  :                                                                                                 adresa:

Zákonný zástupce má povinnost podle § 22 odst. 3 písmeno c) školského zákona informovat školu o 
zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 
vzdělávání.

Dávám souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní 
údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení:

- S(kola  zpracova va  u daje  o  dí te) ti  v rozsahu  §  28  odst.  2  a  3  za kona  c).  561/2004  Sb.,  o  pr)eds)kolní m,
za kladní m, str)ední m, vys)s) í m odborne m a jine m vzde) la va ní  (s)kolsky  za kon), ve zne)ní  pozde) js) í ch pr)edpisu7 ,
za u c)elem vedení  s)kolní  matriky, s)koly a s)kolní  jí delny. Pr)i vedení  s)kolní  dokumentace postupuje v souladu
se za konem c).101/2000 Sb., o ochrane)  osobní ch u daju7 , ve zne)ní  pozde) js) í ch pr)edpisu7 , nar)í zení m Evropske ho
parlamentu a Řady (EU) 2016/679 o ochrane)  fyzicky ch osob v souvislosti se zpracova ní m osobní ch u daju7  a
o volne m pohybu te)chto u daju7 .

- Podle § 35 odst. 1 pí sm. c) za kona c).561/2004 Sb. (s)kolsky  za kon) mu7 z)e r)editelka s)koly ukonc)it docha zku
dí te) te do mater)ske  s)koly ve zkus)ební  dobe)  3 me)sí cu7  od pr)ijetí  do mater)ske  s)koly, pokud ukonc)ení  doporuc)í 
le kar) nebo s)kolske  poradenske  zar)í zení .

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Kritéria: 1. De) ti, ktere  do 31. srpna 2022 dosa hnou ve)ku pe) ti let a od 1. za r)í  2022 je pr)eds)kolní  vzde) la va ní 
povinne , de) ti s odkladem nebo dodatec)ny m odkladem povinne  s)kolní  docha zky.
2. De) ti rodic)u7  s trvaly m pobytem v obci Velka  Hleďsebe.
3. De) ti ve ve)ku 4 - 5 let.
4. De) ti ve ve)ku 3 - 4  roky.
5. De) ti ve ve)ku 2,5 – 3 roky.
6. De) ti se specificky mi vzde) la vací mi potr)ebami.
7. De) ti, ktere  jsou orga nem socia lne) -pra vní  ochrany doporuc)eny k pr)ijetí .

Za konní  za stupci prohlas)ují , z)e byli sezna meni a pouc)eni o pra vech podle za kona c).101/2000 Sb. a podle 
Evropske ho nar)í zení  ke GDPŘ.

 s podmí nkami pr)ijí ma ní  de) tí  k pr)eds)kolní mu vzde) la va ní 
 s krite rii pr)ijetí  de) tí  do mater)ske  s)koly
 s podmí nkami docha zky de) tí  do mater)ske  s)koly – Školní řád
 s poz)adavkem, z)e dí te)  musí  by t schopno c)a stec)ne)  zvla dat za kladní  hygienicke  na vyky
 s možností  nahlížet  do  spisu  svého  dítěte  před  vydáním  rozhodnutí  o  přijetí  či  nepřijetí

k předškolnímu vzdělávání v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů

Žadatel (zákonný zástupce dítěte) svým podpisem potvrzuje, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé, 
o svých právech byl poučen a všemu plně porozuměl.

Ve Velke  Hleďsebi dne:

Podpis za konny ch za stupcu7 : __________________________________________________________________________________________

Ř( editelka mater)ske  s)koly Lenka Charva tova 
                  


