
  

 
 

Žádost o přijetí dítěte 

  
Žádost zákonných zástupců o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku………….  

do mateřské školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, příspěvková organizace  
  

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ____________________________________________  
  

Místo trvalého pobytu: ___________________________________________________________ 

(popřípadě jiná adresa pro doručování)  
  

Telefonní číslo: __ __ __ __ __ __ __ __ __ E-mail: __________________@ ________._______  

Podle ustanovení § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádám o 

přijetí k předškolnímu vzdělávání.  

v mateřské škole:  ____________________________   s nástupem k datu:  ___________________  
  

Jméno a příjmení dítěte: ________________________________________________________  

  

Místo trvalého pobytu: ___________________________________________________________ 

(popřípadě jiná adresa pro doručování)  
  

Datum narození: ________________________________________________________________  
  

Požadovaná délka docházky do MŠ:  

a. celodenní                                                         

b. polodenní       

Jedná-li jeden ze zákonných zástupců v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v 

dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého zákonného zástupce.           

                                          

Doplňující informace k žádosti: Údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření dítěte o 

speciálních vzdělávacích potřebách dítěte, o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by 

mohly mít vliv na průběh vzdělávání.  

Přílohy k žádosti o přijetí: evidenční list dítěte 

     kopie rozhodnutí o svěření dítěte do péče 

______________________________________________________________________________ 

V ___________________  dne __________                          _____________________________  

  Podpis zákonného zástupce  

Vyplňuje škola:  

Registrační číslo žáka: _____________________  Datum doručení:________________________   

Počet listů: __________________ Počet příloh: _____________________________ (např. doporučení PPP, SPC)   

 



 

 
 

Poučení zákonného zástupce  

  

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel ve správním řízení, které je zahájeno 

podáním žádosti účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte). Nemá-li podání předepsané 

náležitosti, ředitel vyzve žadatele k jejich odstranění (lhůta 5 pracovních dnů od vyrozumění). 

Ředitel, jako správní orgán, zastavuje řízení, jestliže žadatel neodstranil podstatné nedostatky, 

které brání pokračovat v řízení nebo vzal svou žádost zpět. Zákonný zástupce má právo nahlížet 

do spisu, požádat o informace k řízení a vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí.  

Zákonný zástupce se při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání seznámil s 

„Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ”. Zákonný zástupce je povinen 

doložit k žádosti o přijetí dítěte mladšího 5 let k předškolnímu vzdělávání doklad o tom, že se 

dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo 

se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  

  

  

Dávám svůj souhlas k tomu, aby mateřská škola zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní 

citlivé údaje 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 a za účelem vydání rozhodnutí ve věci 

žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle zákona č.500/2004 Sb., o správní řád, v 

platném znění.  

  

  

  

V Karviné dne:          Podpis žadatele (zákonného zástupce)  

         


