
Mateřská škola Včelička 
U Školky 271, 277 15 Tišice      tel. 776 102 613      e-mail: ms@tisice.cz      IČO: 750 31 591 

 

Přijato dne …………………… 

 

Spisová značka……………… 

 

Č. jednací……………..……… 

 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Zákonný zástupce dítěte:  

 

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

 

Místo trvalého bydliště:………………………………………………………………………. 
 

Kontaktní telefon*:…………………………………E-mail*:……………………………… 

 
* Nepovinný údaj, jehož vyplněním souhlasí zákonný zástupce s jeho zpracováním pouze pro účel zefektivnění komunikace 

mezi školou a zákonným zástupcem v době přijímacího řízení. 

 

 

Žádám o přijetí dítěte…………………………………………...........nar………………… 

 

bytem……………………………………………………………k předškolnímu vzdělávání 

 

do Mateřské školy Včelička, U Školky 271, 277 15 Tišice 

 

Typ docházky: 

1) celodenní 

2) polodenní 

 

Termín nástupu dítěte do MŠ:…………………………... 

 

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné. 

 

 

V …………………………..dne………………  

 

                                            

……..…………….......................... 
 podpis zákonného zástupce dítěte 

 
 

Přílohy: 

1. Evidenční list MŠ s vyjádřením lékaře: (doklad potvrzující, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému 

očkování, případně doklad, že je proti nákaze imunní nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci, a to podle ustanovení §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých 

souvisejících zákonů). 

2. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (v případě zdravotního znevýhodnění dítěte) 

3. Doporučení odborného lékaře (v případě zdravotního znevýhodnění dítěte) 
 

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

Zpracování osobních údajů na žádosti je nezbytné pro splnění právní povinnosti (§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a § 34 

odst. 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb.) a správce údajů je bude zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro vedení správního 

řízení a uchovávat po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem a dle dalších platných právních předpisů. 


