
Registační číslo: MSH - ZA ................ 
 
Číslo jednací: ....................................... 
 
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
 
Mateřské školy Holubov, Holubov 242, (ZŠ a MŠ Holubov, Holubov 40) 
Mgr. Vendula Vernerová - ředitelka ZŠ a MŠ Holubov 
 
 Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-22 
Jméno dítěte: Rodné číslo: 

 
Zdravotní pojišťovna: 

Příjmení: Státní příslušnost: 

Datum narození: Místo narození: 

 
Trvalé bydliště dítěte: Bydliště dítěte: 

Zákonný zástupce dítěte: 

Jméno a příjmení otce: 

Narozen: 

 Telefon: 

Jméno a příjmení matky: 

 

Narozena: 

 Telefon: 

Adresa trvalého bydliště: 

matka: 

otec: 

 

Adresa k doručení pošty (je-li odlišná od trvalého 

bydliště: 

e-mail: Sourozenci : (jméno, rok narození) 
1. 

2. 

3. 

 

Přítel, druh, manžel - ka (pokud jím není otec nebo matka)žijící ve společné domácnosti 
Jméno a příjmení _____________________________________________________________ 

Telefon do bytu_____________________________ 
do zaměstnání_____________________________mobil______________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________ 
k pravidelné docházce do MŠ až do zahájení plnění povinné školní docházky. 



 
 

 

                              
Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka ZŠ a  MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku pobytu 
v těchto dnech v MŠ (§1a, Vyhlášky MŠMT č. 43/2006 z 9.2.2006) 
 
 
Dítě do MŠ bude docházet: 
a) na celodenní docházku 
 v tyto dny v týdnu:  
 
 
      

Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce MŠ výskyt přenosné choroby v rodině nebo 
nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž dítě 
přišlo do styku.  
 
Jsme seznámení s  § 35 školského zákona č. 561/2004 Sb. o tom, že ředitel MŠ může po předchozím 
upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního 
vzdělávání, jestliže:  

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu 
delší než dva týdny 

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ 
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské 

zařízení 
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za stravování 

(§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. 
 
 
 
 
Prosíme doručit vyplněnou žádost nejpozději do 14.5.2021  
 
Zákonní zástupci dítěte v případě záporného rozhodnutí mají možnost seznámit se a vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí  podle § 36 ods. 2, 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete dne 14.6.2021  
od 14-15 hod. v ředitelně ZŠ. 
 
 
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ Vám bude předáno dne 14.6.2021 
v době 14-15hod. v ředitelně ZŠ. 
 
 
 
Tento tiskopis je přísně důvěrný a slouží pouze pro vnitřní potřeby školy. 
Vyplňte údaje, které uznáte za vhodné. 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................................................ 
   podpisy zákonných zástupců dítěte 
 
 



 
 

 

Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas základní škole  k tomu, aby zpracovávala a evidovala 
osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte nebo mých osobních údajů ve smyslu evropského nařízení GDPR 
a směrnice školy ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou 
nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. 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, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických 
vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních 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.   
 
 
Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k předškolnímu vzdělávání bude 
vyřizovat zákonný zástupce: 
 
jméno a příjmení:............................................................................................................... 
 
Adresa: ................................................................................................................................ 
 
Adresa k doručení zásilky: ................................................................................................ 
 
           
V  __________________________ dne_____________________   

 
 
Podpisy rodičů (zákonných zástupců dítěte) 
 
 
 
 
 
_________________________________  __________________________________ 
    


