
ŽÁDOST   O    PŘIJETÍ   DÍTĚTE      Č.j.  PŘ 2019/……….. 

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  evidenční č. .......................

na mateřské škole Madolinka,

Modletická 1402, Praha 4 

Zákonní zástupci 

Jméno a příjmení matky: Datum narození: 

Místo trvalého pobytu: Státní příslušnost: 

Doručovací adresa: 

Jméno a příjmení otce: Datum narození: 

Místo trvalého pobytu: Státní příslušnost: 

Doručovací adresa: 

žádají o přijetí dítěte 

Jméno a příjmení : Datum a místo  narození: 

Místo trvalého pobytu: Rodné číslo: 

Požadovaná délka docházky dítěte do MŠ 

(zaškrtněte vyhovující variantu) 

Celodenní        x          polodenní 

Jiný rozsah docházky: 

Jiný požadavek na pobyt dítěte v MŠ:(např. dietní režim apod.) 

Dítě je řádně zapsáno v jiné státní mateřské škole:    ano   - ne

Zákonný zástupce dítěte byl ve smyslu §36,odst.3 zák.č.500/2004Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů seznámen s podklady pro vydání rozhodnutí o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání ( viz podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání). Žadatel bere na vědomí možnost nahlédnutí do spisu dle §38 zákona 

č.500/2004Sb., správní řád, v platném znění. 

Žadatel byl upozorněn na oznamovací povinnost jakýchkoliv změn ( ze Zákona do 8 dnů). 

Vyjádření rodičů o zdravotním stavu dítěte a jiná důležitá sdělení o dítěti: 

zdravotní omezení, stravovací zvyklosti, výchovné požadavky, problémy, alergie 



Údaje o sourozencích:  

jméno, příjmení, datum narození, příp. navštěvuje MŠ kterou 

 

 

 
Adresa jiné MŠ, do které jsme podali současně žádost o přijetí: 

 

 
Prohlášení zákonných zástupců: 

 

Zákonní zástupci prohlašují, že veškeré uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že uvedením 

neúplných či nepravdivých údajů má ředitel právo přihlášku zamítnout, případně ukončit 

docházku dítěte do jednoho měsíce, kdy se zjistí uvedení nepravdivých údajů. 

Žadatel svým podpisem potvrzuje, že byl poučen o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, 

odst.1,zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zahájeno správní řízení ve 

výše uvedené věci. 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: 

Já (matka) níže podepsaná ................................................................................., 

r.č. ..........................................,  

bytem..................................................................................................................., 

a já, (otec) níže podepsaný .................................................................................., 

r.č............................................, 

bytem..................................................................................................................... 

vyjadřuji výslovný souhlas s tím, aby MŠ Madolinka, Praha 4 shromažďovala a 

zpracovávala citlivé údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění a zákona č. 133/ 2000Sb. o evidenci obyvatel a rodných 

číslech, v platném znění, které jsou obsažené v žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání a povinné dokumentaci MŠ. 

Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona 

561/2004 Sb., vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických a jiných 

vyšetření, pro mimoškolní akce školy ( výlety, školy v přírodě), úrazové pojištění dětí a pro 

jiné účely související s běžným chodem školy ( prezentace fotografií na internetových 

stránkách).  

Souhlas poskytuji na celé období předškolní docházky dítěte na této škole. 

 

 

 

 

V Praze dne:                                    Podpisy obou zákonných zástupců: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

K žádosti je nezbytné doložit: 

 

1/ rodný list dítěte 

    potvrzení o trvalém pobytu dítěte ( občanský průkaz rodičů, potvrzení MČ... 

2/ u cizích státních příslušníků : rodný list dítěte 

                                                    kartičku zdravotní pojišťovny dítěte 

                                                    doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR ( kopie  

                                                    cestovního pasu s povoleným legalizovaným pobytem –  

                                                    trvalý, dlouhodobý, žádost o azyl ...) 

3/ rozhodnutí soudu o úpravě styku dítěte s druhým rodičem, pokud je u uvedených rodičů 

    tento styk upraven. Z hlediska Zákona jsou pro školu oba rodiče ( i v případě rozvodu) 

oba rodiče zákonnými zástupci, pokud není soudem stanoveno jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




