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Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
do mateřské školy v Hnojníku ve školním roce ..................................... 

 
Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí, popřípadě nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení - viz ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 

3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

Nedílnou součástí této žádosti je vyplněný a potvrzený evidenční list dítěte (příloha č. 1), v případě dítěte se zdravotním postižením (příloha č.2.) 

Příloha č. 1 - Evidenční list dítěte 

Příloha č. 2 - Vyjádření školského poradenského zařízení, popř. registrujícího lékaře  

*)Vyplní organizace 

Podle § 183 odst. 2 školského zákona rozhodnutí, kterým se vyhoví žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamujízveřejněním seznamu uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole (vstupní dveře mateřské školy) a na 

webových stránkách www.zshnojnik.com na dobu alespoň 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k 
předškolnímu vzdělávání, za oznámená. 

Zákonný zástupce Matka Otec 

Jméno a příjmení, titul   

Trvalý pobyt   

Zaměstnavatel   

Adresa pro doručování písemností 

(pokud se liší od trvalého pobytu) 

  

Telefonní číslo/e-mail   

 

Žádám o přijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Údaje o dítěti 

Jméno    Příjmení Státní příslušnost 

Datum narození Rodné číslo Místo narození 

Trvalý pobyt Zdravotní pojišťovna 

   

Požadovaná délka docházky dítěte do MŠ: Rozsah denní docházky: 

 celodenní  nejvýše 4 hodiny denně 

 nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci   

* označte křížkem příslušnou variantu 

Jiná sdělení škole 
Zákonní zástupci si zvolili společného zmocněnce pro jednání ve správním řízení a pro doručování písemností v 
souladu s § 20 a § 35 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
Jméno    Příjmení Telefon 

Adresa pro doručování písemností E-mail 

 
Dávám svůj souhlas mateřské škole, jejíž činnost vykonává Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje včetně rodného čísla 
mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a souvisejících předpisů. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné 
dokumentace školy - matriky podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením dle § 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění rozhodne ředitel 
mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. 

Žadatel svým podpisem potvrzuje, že byl poučen o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zahájeno správní řízení ve výše 
uvedené věci. Žadatel bere na vědomí možnost nahlédnutí do spisu dle § 38 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, nejpozději 14dnů před vydáním rozhodnutí, a to i v případě, že 
je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Žadatel potvrzuje, že byl předem informován o tom, že před vydáním rozhodnutí ve věci je mu dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a že 
má právo vyjádřit v řízení své stanovisko dle § 36 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

Zároveň souhlasím - nesouhlasím⃰  s pořizováním fotografií a jejich následné zveřejňování na školním webu a ostatních mediích. 

⃰ nehodící škrtněte          

        …………………………………………………    
V Hnojníku dne........................................             Podpis zákonného zástupce (žadatele) 

Registrační číslo*)  Č.j. 
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 ČSOB Třinec 

 


