
   Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  

 

         

Registrační číslo : 

Žádost je určena správnímu orgánu : 

Mateřské škole Brodek u Prostějova,  

příspěvkové organizaci 

Mgr. Zdeňce Piňosové, ředitelce MŠ 

 

Žadatel: ( zákonný zástupce dítěte, který bude zmocněn k doručování písemností                                                                týkajících 

se práv a právem chráněných zájmů dítěte po dobu jeho předškolního vzdělávání a účastníka řízení -dítě- zastupovat ) 

Jméno a příjmení : Číslo OP : 

Trvalý pobyt : Telefon* : 

Adresa pro doručování písemností je-li odlišná : 

 

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  

Jméno a příjmení : 

Trvalý pobyt : 

Datum narození : 

 

k předškolnímu vzdělávání  

v Mateřské škole Brodek u Prostějova, příspěvková organizace. 

 

Datum nástupu dítěte do MŠ :  

Druh docházky do MŠ : *Celodenní                                                                                     

* polodenní                                                                                   

Sourozenec v MŠ *ANO   -   *NE 

* nehodící se přeškrtněte 

 

                                                                                                                                                                                                                    

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom/a/, že uvedení nepravdivých údajů může mít 

za následek zamítavé rozhodnutí – nepřijetí dítěte. 

 

 

 

V .......................................... dne : ..........................                    .......................................................... 

                                                                                                  podpis žadatele 

 

Upozornění :  

1. Dle § 34, odst.3, zákona č. 561/2004 Sb., ( školský zákon ) , bude dítě přijato na zkušební dobu 3 měsíců. 

2. U dítěte se zdr.postižením odevzdá žadatel doporučení školského poradenského zařízení příp. odborného lékaře 

3. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 

písm. d) školského zákona.  

4. 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. 

 


