Č.j.: PŘ/......../20………..
Zákonný zástupce dítěte/žadatele
(jméno a příjmení, datum narození)
Místo trvalého pobytu/adresa pro
doručování písemností (pokud není
shodná s místem trvalého pobytu)

……………………………………………….....................................................
………………....…..............................................................................

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Žádám o přijetí dítěte:
(jméno a příjmení dítěte/žadatele)

………………………………………….………………..……………………..…………..

Datum a místo narození
Místo trvalého pobytu

……………………………..……………..…………………………………..…..…………..
………………………....…........................................................................

nástup dítěte do MŠ požaduji od

…………………………….………………………………………………………..…..………

Následující školní rok JE / NENÍ rokem zahájení povinné školní docházky.
Dítě již navštěvuje jinou MŠ

ANO - název ……………………………………………………….…………… NE

MATKA (jméno, příjmení) ......................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu

……….............................................................................................................

OTEC (jméno, příjmení)

.....................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu

……….............................................................................................................

Kontaktní telefonní číslo (jméno osoby/ telefon):………………………………………………………………………………..
*Kontaktní E-mail …….……….......................................................

*DS (fyzická osoba)……….………………

* SOUROZENEC DOCHÁZEJÍCÍ DO MŠ jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………

Tyto údaje poskytuji podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů správci (mateřské škole) k tomu,
aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte i zákonných zástupců, ve
smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu nařízení EP a
Rady EU 2016/679.
Byl/a jsem poučen/a o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, zejména o možnosti nahlížet do spisu.

Je plně v kompetenci zákonného zástupce, který podepsal tuto žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
aby informoval druhého zákonného zástupce o tomto rozhodnutí.
V souladu s § 892 odst. 2: Rodiče zastupují dítě společně, jednat však může každý z nich; odst. 3: Jedná-li jeden z rodičů dítěte sám
vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče a další ustanovení Zákona č. 89/ 2012 Sb.
Nový občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 jsem četl/a rozumím.

V Žatci
* nepovinné údaje

Dne ……………………

Podpisy zákonných zástupců: ……………………………………………..

