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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

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

 

žádám jako zákonný zástupce dítěte 

 

Jméno a příjmení dítěte: 
 

Datum narození:  
 

Místo  

trvalého pobytu a PSČ: 

 

 

  

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy k pravidelné celodenní docházce 

 

Název  

a adresa školy:   
Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2 
Chabařovická 2/1349, Praha 8 – Kobylisy, 182 00 

Datum nástupu dítěte 

k předškolnímu vzdělávání: 

 

 

 

Zákonný zástupce (dále jen „žadatel“): ⃰ 

Žadatel  

Jméno, příjmení, titul: 
 

Místo 

trvalého pobytu a PSČ: 

 

 

Doručovací adresa a PSČ: 
(pozn. vyplňte v případě, že se liší 

od místa trvalého pobytu) 
 

Telefon:⃰ 
 

E- mail: ⃰
 

Datová schránka:⃰ 
(pozn. pokud ji má žadatel, jako 

fyzická osoba zřízenu) 

 

Případě přijetí k předškolnímu vzdělávání bude mé dítě vzděláváno:  
(pozn. vyplní pouze rodiče dětí v povinném předškolním ročníku) 

a) v mateřské škole 

b) individuální vzdělávání dítěte 

 

⃰ Pozn. vyplněním tohoto údaje udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 

Došlo dne:  Registrační číslo:  

Číslo jednací:  Poznámka:  
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Zákonní zástupci berou na vědomí, že na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, má zákonný zástupce právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke 

kterým není právně způsobilé. Zákonní zástupci (pozn. rodiče) jsou povinni si vzájemně sdělit vše 

podstatné, co se týká jejich dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé 

ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů, jako zákonný zástupce, který 

bude jednat se třetí stranou (pozn. školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí 

osobě (pozn. škole), tak ta je v dobré víře a má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. 

 

Zákonní zástupci prohlašují, že údaje uvedené v žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

jsou pravdivé. 

 

Zákonní zástupci berou na vědomí, že Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2, jakožto správce 

údajů, zpracovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců pro účely předškolního 

vzdělávání. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu odpovídající stanoveným účelům zpracování. 

Bližší informace o zpracování osobních údajů a o právech jsou na webových stránkách školy 

www.chabarovicka.cz. 

 

Zákonný zástupce - žadatel svým podpisem potvrzuje, že byl se všemi podmínkami přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání seznámen. Dále potvrzuje, že ve smyslu § 36 zákona č. 500/2004 Sb., 

správního řádu byla účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno na 

veřejně přístupném místě pod registračním číslem. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání obdrží jeden za zákonných zástupců - žadatel ve správním řízení do 30 dnů ode dne 

odevzdání žádosti. 

 

 

Datum podání žádosti:  
(pozn. vyplňte v den podání žádosti) 

 

Podpis zákonného zástupce – 

žadatele: 

 

 

Ke své žádosti přikládám: 

 Evidenční list pro dítě v mateřské škole - vyplněný a podepsaný oběma zákonnými zástupci 

a potvrzený dětským lékařem 

 

Zákonný zástupce k zápisu do MŠ předloží: 

 Rodný list dítěte (originál nebo úředně ověřenou kopii) 

 Občanský průkaz zákonného zástupce (platný) 

 

Cizí státní příslušník (mimo EU) předloží: (pozn. správní řízení probíhá v úředním, tj. v českém 

jazyce) 

 Rodný list dítěte (originál nebo ověřenou kopii) 

 Trvalý pobyt v ČR (platný a delší než 90 dnů) 

 Pas zákonného zástupce dítěte (platný) 

 

Ověřila dne:     

Ředitelka školy nebo  

zástupce ředitelky  

pro předškolní vzdělávání 

 

http://www.chabarovicka.cz/

