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Č. j. .........................                                                                                                       Registrační číslo žádosti:................                                                                             

 
 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 

 
Jméno dítěte – žadatele  …………………….…………………………………………. datum narození  ………………………. 
 
místo trvalého bydliště……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona 472/2011 o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
 
 

žádám prostřednictvím svého zákonného zástupce pro přijímací řízení 
o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pastelka, Úštěk, Vilová čtvrť 204, příspěvková organizace 

 

od …………………………. 

do zahájení plnění povinné školní docházky. 

 
Zákonní zástupci žadatele: 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: JMÉNO A PŘÍJMENÍ: 

        
Zákonní zástupci dítěte jednají v rámci přijímacího řízení do mateřské školy ve shodě a v průběhu 
přijímacího řízení bude dítě zastupovat tento z nich: 
 
Údaje o zastupujícím zákonném zástupci:  
JMÉNO A PŘÍJMENÍ   

DATUM NAROZENÍ  

TRVALÉ BYDLIŠTĚ  

TELEFON  

E-MAILOVÁ ADRESA  

*) DORUČOVACÍ ADRSA  

*) pokud se liší od trvalého bydliště 
        
 
Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí kriteria pro přijetí dítěte v aktuálním znění pro příslušný 
školní rok, zveřejněná na přístupném místě školy, webových stránkách školy a na vyžádání u 
ředitele školy. 
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PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽADATELE 

V případě, že bude správní řízení nutno přerušit do doby, než získám potřebná doporučující vyjádření 
a poté ukončit přerušení řízení, vzdávám se ve smyslu  § 72 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení 
v platném znění, nároku na doručení písemného vyhotovení usnesení o přerušení řízení a informaci o 
ukončení přerušení řízení a případných dalších rozhodnutí vydaných v řízení, kromě rozhodnutí, jímž 
se řízení končí.   

 
INFORMOVANÝ SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: 

Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní citlivé údaje mého 
dítěte. Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a to po dobu předškolního vzdělávání mého dítěte a dobu 
nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení 
povinné dokumentace školy a psychologických vyšetření podle zákona č. 561/2004 Sb., školského 
zákona v platném znění. Souhlas poskytuji pouze mateřské škole, která bez zákonem stanovených 
případů nesmí tyto osobní a citlivé údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Osobní údaje budou 
zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům školy či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v 
míře nezbytné pro účely zpracování. Správce je oprávněn osobní údaje zpracovávat v písemné 
podobě a automatizovaně prostřednictvím počítačů a počítačových programů. 

 
Beru na vědomí, že podpisem tohoto souhlasu, podle zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) mám právo: 

- požadovat po správci informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, 
- požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování mých osobních údajů, 
- vyžádat si aktualizaci nebo opravu těchto údajů, 
- souhlas kdykoliv odvolat (např. zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce či 

pověřence školy), 
- požadovat výmaz těchto údajů, 
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se 

obrátit na správce, jeho pověřence nebo Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv, a že tento souhlas je vyjádřením svobodného, 
konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení ke zpracování osobních údajů. 
 
 
 
V Úštěku dne ..................................                    ..…...…………….....….………………............................... 

podpis zastupujícího zákonného zástupce dítěte                     
 
VYPLŇUJE PŘÍJEMCE ŽÁDOSTI (škola): 
 
Žádost převzata dne ........................................                                  

Žádost vyhodnocena dne: …………………………...  

Výsledek přijímacího řízení:               dítě přijato    x    nepřijato      

       ..........……………………………………...... 
                                                           Razítko a podpis ředitelky školy             


