
 

 
 

 
Ž  Á  D  O  S T 

 
 O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

   ode dne (datum předpokládaného nástupu do MŠ) ………………………………do zahájení povinné školní docházky 

 

Jméno a příjmení dítěte............................................................................................................................................ 

datum a místo nar. ...............................................................................rod. č...................…...........………..……… 

trvalý pobyt.........................................................................................................................................................   

 

Jméno a příjmení žadatele.........................…………………………..……………… Tel:…………………………........…...  

trvalý pobyt (jen je-li odlišný).....………………………………………………..………….…..……………………...................…. 

                                        celodenní docházka                                     polodenní docházka 

  (Zaškrtněte vyhovující variantu) 

     ÚDAJE O SOUROZENCÍCH DÍTĚTE: 

jméno a příjmení ..................................................................................... ……………………………………………… 

     

     ÚDAJE O ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH: 

MATKA:  ………………………………….……….          OTEC: ……………………….……..………..………………….. 

                           Jméno a příjmení                                                            Jméno a příjmení 

tel: …………………………….…………..……..             tel: …………………………………………………………… 

e-mail : …………………………….……..……..             e-mail : ……………………………………………………… 

 
PROHLÁŠENÍ ŽADATELE (žadatelů) 

  
 

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 všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a ve 
smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně 
patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a 
obdobných služeb. Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li 
důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví.  
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném 
znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí školy, úrazové pojištění 
žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačním materiálech školy, včetně 
internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžných chodem školy. 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 zákona č. 101/2000 Sb. a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR  

 
Beru na vědomí, že uvedení nepravdivých či zamlčení důležitých údajů, opakované nezaplacení úplaty za vzdělávání nebo 
stravování ve stanoveném či dohodnutém termínu, neomluvená absence dítěte v MŠ delší než 2 týdny, opakované narušování 
provozu MŠ závažným způsobem, mohou být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ. 
 

 

V Čisovicích dne …………………    PODPIS  ZÁKONNÉHO(ných) ZÁSTUPCE (ců):   ………..…………..………………………….  

 
Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha-západ 

Čisovice 193, 252 04 Čisovice / telefon: 318 592 825, 854 

www.zsmscisovice.cz 

http://www.zsmscisovice.cz/

