
 

 

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE   

k zápisu do mateřské školy 

 

Razítko mateřské školy 

 

 

 

 

 

 

Státní občanství: 

Jméno 

Příjmení 

Datum narození 

Bydliště 

Mateřský jazyk Kód zdravotní pojišťovny dítěte 

 

 

 

 

K zápisu od …………………………………………………………………………………… (den, měsíc, rok) 

na    celodenní docházku od ……………………. hod. do ……………………. hod. 

        polodenní docházku od ……………………. hod. do ……………………. hod. 

Údaje o rodině dítěte 

Prohlášení rodičů 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení otce 

Zaměstnavatel (adresa, telefon) 

Jméno a příjmení matky 

Zaměstnavatel (adresa, telefon) 

Nepracuje – na MD – do zaměstnání nastoupí 1) 

Sourozenci – jméno a datum narození 

 

 

Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby 

v rodině nebo nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění 

osoby, s níž dítě přišlo do styku. 

V ………………………………… dne ………………………………… Podpisy matky, otce ……………………………………… 

1)  nehodící se škrtněte 

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM NEBO PSACÍM STROJEM 



 

 

 

 

Dávám svůj souhlas mateřské škole Medlov, k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní 
citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona  
č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a 
psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí školy, úrazové pojištění žáků, provedení 
psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, 
včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na 
celé období docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se takto 
dokumentace na škole povinně archivuje. 

 

Jsme si vědomi, že uvedení nepravdivých údajů do této žádosti může mít za následek zrušení 

rozhodnutí o přijetí dítěte. 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), zahájeno správní řízení v uvedené 
věci. 
Dále jsem byl(a) poučen(a) o tom, že 

- podle § 33 správního řádu mám právo dát se v řízení zastupovat zmocněncem, kterého si 
zvolím 

- podle § 38 správního řádu mám právo nahlížet do spisu a pořizovat si z něj výpis 
- Beru na vědomí, že ve věci bude rozhodnuto dle § 71 správního řádu nejdéle do 30 dnů od 

ukončení podání žádostí, a to písemně. Rodiče dítěte (zákonní zástupci) se dohodli, že 
zmocnění k doručování písemností týkajících se práv, a právem chráněných zájmů dítěte po 
dobu jeho předškolního vzdělávání 

 

v MŠ má ……………………………………………………………………………………………… (matka – otec) 

 

V Medlově dne ……………………………………………. 

 

 
……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… 
 jméno, příjmení navrhovatele – zákonného zástupce dítěte (pouze jedna osoba)                 e-mail 
 

 

 
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………….. 
       doručovací adresa zákonného zástupce                 podpis zákonného zástupce 
 

 

 

Poučení 

 

   
…………………………………….  ……………………………………. 

přijetí k  nástup dítěte 
   

…………………………………….   
rozhodnutí odesláno   

   

…………………………………….  ……………………………………. 
správní řízení ukončeno  razítko a podpis ředitelky 

 

 

Vyplní ředitelka školy 

 


