
 
 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ 

Jabula, Komenského 1729, Mor. Budějovice 676 02 

 

podaná na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

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

zástupce, který je zároveň zmocněn k doručování písemností týkajících se práv a právem chráněných zájmů 

dítěte (dále jen „žadatel“): 

 

Žadatel: 

Příjmení a jméno: 

Datum narození: 

Trvalé bydliště: 

Doručovací adresa: 

Osobní datová schránka: 

E-mail: 

Telefon: 

 

Žádám o přijetí dítěte 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Trvalé bydliště: 

Adresa spádové mateřské školy podle místa trvalého bydliště dítěte: 

 

k předškolnímu vzdělávání v MŠ Jabula 

 od 1. 9. 2022 
 

Požadovaná délka docházky:   polodenní  celodenní 

 

Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpravovala 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, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a 

psychologických vyšetření. 

Beru na vědomí, že ode dne 25. 5. 2018 zpracovává MŠ Jabula mé osobní údaje a osobní údaje 

přihlašovaného dítěte k výše uvedeným účelům na základě zákonné povinnosti. Od tohoto data se 

zpracovávání osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu údajů (GDPR). 

Č. j.              /2022 

Spisová značka  

Registrační číslo  



Byl jsem informován, že po tomto datu nebude již možné můj souhlas odvolat a že v případě, že si nepřeji, 

aby byly osobní údaje k výše uvedeným účelům zpracovávány, nebude možné o přijetí dítěte rozhodnout a 

žádost o přijetí mého dítěte bude z přijímacího řízení vyřazena. 

Byl jsem poučen o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 

Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet do spisu. 

 

Zákonný zástupce může nahlédnout do spisu ode dne 4. června 2022 v době od 13 hod. 

 

 

 

Součástí žádosti je potvrzení lékaře a kopie rodného listu. 

 
 

Beru na vědomí, že zřizovatelem je Biskupství brněnské. Školní vzdělávací program této mateřské školy je 

postaven na křesťanských hodnotách a děti jsou vedeny v duchu křesťanských zásad. 

 

 

Datum podání žádosti:_______________________ 

 

Podpisy obou zákonných zástupců:   _______________________________ 

 

        _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte: 

Zdravotní stav, postižení, obtíže: 

1. Dítě je zdravé, může být přijato do MŠ. 
2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti ………………………………………… 
3. Dítě je řádné očkováno. 
4. Možnost účasti na akcích školy (plavání, výlety, bruslení, 

saunování,….). 
5. Alergie, chronické onemocnění. 
6. Jiná závažná sdělení o dítěti. 

 

 
 
 
 
Datum, podpis, razítko lékaře: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prohlášení: 

Bereme na vědomí: 

-„Kritéria pro přijímání dětí do MŠ,“ která jsou pro ředitelku závazná (web MŠ, k dispozici při odevzdání Žádostiv MŠ) 

- zkušební dobu k ověření schopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy stanovenou na dobu tří měsíců 

- ředitelka školy stanoví po dohodě se zástupcem dítěte docházku a délku pobytu dítěte v MŠ 

- je nám znám doporučený adaptační program 

- o nepřijetí dítěte do MŠ obdrží rodiče písemné rozhodnuté od ředitelky MŠ, rodiče mají právo na odvolání. Zákonný 

zástupce může nahlédnout do spisu. 

- rozhodnutí o přijetí dítěte bude uveřejněno na webu školy pod kódem přiděleným dítěti při příjmu žádosti o přijetí a 

taktéž na vývěsce školy 

- do 15. dne každého měsíce zaplatí zákonný zástupce úplatu za předškolní vzdělávání 

- přihláška do MŠ je závazná, v případě, že zák. zástupce chce odstoupit od zahájení docházky svého dítěte do MŠ, je 

povinen toto ohlásit ředitelce školy do data nástupu dítěte do MŠ, v opačném případě je povinen uhradit úplatu za 

předškolní vzdělávání za každý započatý neomluvený týden 

 

- dodržování školního řádu MŠ 

- dnem odevzdání Žádosti je zahájeno správní řízení. V souladu s § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů má zákonný zástupce zastupující účastníka řízení možnost se ještě před 

vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí ředitelky školy. 

- Bereme na vědomí, že pokud v této žádosti uvedeme nepravdivé údaje, může správní orgán své rozhodnutí 

zrušit a rozhodnout ve věci znovu a že může být v tomto případě také zahájeno přestupkové řízení. 

Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce MŠ výskyt přenosné choroby v rodině nebo nejbližším okolí 

dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž dítě přišlo do styku. 

- Souhlasíme s tím, že mateřská škola může v rámci prezentace školy v médiích a na webových stránkách školy 

využít fotografické záběry vzniklé během pobytu našeho dítěte v MŠ. 

     ANO    -         NE 

(žádoucí  zaškrtněte) 

 

- Rodiče  se  rozhodli,  že  zastupovat  dítě  ve věci  přijetí  do  MŠ  bude  tento  zákonný   

zástupce ___________________________ (v případě rozdílného bydliště rodičů). Veškeré písemnosti budou 

předávány nebo zasílány zákonnému zástupci: 

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

 

Adresa pro zasílání písemností: ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V ……………………………………………………………………………………   dne ……………………………. 

       

                                                                         ………………………………………………………………………… 

            podpis jednoho ze zákonných zástupců 
 

 


