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ŽÁDOST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE O PŘIJETÍ DÍTĚTE 

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Žadatel: Jméno, příjmení ......................................................................................................... 

Místo trvalého pobytu, popřípadě jiná vhodná adresa pro doručování zásilek 

.................................................................................................................................................... 

 

Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 

žádám o přijetí mého dítěte  

 

jméno, příjmení……………………………………………………………………………. .  

 

datum narození …………………………………………………………………………….. 

 

k předškolnímu vzdělávání k datu ……………………. 
 

 

Doplňující informace k žádosti: (blízkost školy od bydliště, starší sourozenec, …). 

 

Zdravotní 

postižení:…………..……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby zpracovávala a 

evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 

„nařízení“). Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou 

dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje.  Byl jsem poučen o právech podle Evropského 

nařízení ke GDPR. 

 

 

V ________________________ dne _________________ 

 

 

 

podpis zákonného zástupce ………………………………………………… 

 
 

 

Přílohy u dítěte se zdravotním postižením: 

1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení 

2. Doporučení lékaře 
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