
                                                                                    REGISTRAČNÍ KÓD:  
 

 
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K  PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Mateřské školy Luběnice – příspěvková organizace 

Luběnice 80, 783 46 Těšetice 
mslubenice@seznam.cz 

http://www.mslubenice.cz/ 

                                                                                                                                      

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE: 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: MÍSTO POBYTU: 

matka:   

otec:  

e-mail:  

telefon: 

 

ŽÁDAJÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE: 

Pro školní rok 2016 - 2017 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:  

DATUM NAROZENÍ:  

MÍSTO BYDLIŠTĚ DÍTĚTE 
PSČ: 

 

Zdravotní pojišťovna: 

Den a měsíc zahájení docházky do mateřské školy:  
_____________________________________________________________________________ 
Požadovaná docházka dítěte do mateřské školy,  zaškrtněte:  

 

 polodenní docházka  
                       

 celodenní  docházka 
                   

mailto:mslubenice@seznam.cz
http://www.mslubenice.cz/


Zákonní zástupci dítěte si zvolili  společného zmocněnce pro jednání  ve správním řízení a pro 
doručování písemností v souladu s § 20 a § 35 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů: 

 
……………………………………………………………………/………………………………………….. 
 adresa pro doručování písemností včetně PSČ pokud se liší od adresy trvalého bydliště 
 
telefon:                                                              elektronická  adresa:   

 

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

2. Podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, může ředitelka školy 
ukončit docházku dítěte do mateřské školy ve zkušební době 3 měsíce od přijetí do 
mateřské školy, pokud ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení. 

 

Zákonní zástupci prohlašují, že byli seznámeni:                                                                                         

1. S podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

2.  S kritérii pro přijetí dětí do mateřské školy  

3.  S povinností uvádět do žádosti pouze pravdivé údaje 

4. S povinností odevzdat nejpozději v den nástupu dítěte do MŠ Luběnice vyplněný 
evidenční list s potvrzením lékaře, že je dítě řádně očkováno  

5. Nejpozději do 30. 6. 2016 odevzdají přihlášku ke školnímu stravování. 

 

Jiná sdělení rodičů mateřské škole: 
 
 
 
 

 
Datum a podpis zákonného zástupce: 

 

 
matky……………….…………………………………            otce……………………...…………… 
Vyplňuje MŠ:      
                                                                                                                                   
Přijetí   x   Nepřijetí  dítěte k předškolnímu vzdělávání 
 
Vydáno rozhodnutí č.                                        
 
 
                                                                   Bc. Radomíra Tylichová, ředitelka MŠ Luběnice      
                                                                                       mobil 723/587898                                                                                                                                                                                       


