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    Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

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

odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů žádám o přijetí dítěte

k předškolnímu vzdělávání od…………………do Mateřské školy Pecka, jejíž činnost vykonává

Základní škola a Mateřská škola Pecka.

Účastník řízení / dítě/

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………..............

Datum a místo narození ……………………………………………………………………………...

Místo trvalého pobytu ………………………………………………………………………............

Zákonný zástupce dítěte, popř. osoba, která je oprávněná účastníka řízení (dítě)       
v přijímacím řízení zastupovat:

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………............

Místo trvalého pobytu ………………………………………………………………………...........

Adresa pro doručování písemností …………………………………………………………………

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

Kontakt: telefonní číslo ……………………………………………………………………………

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

Dítěti  Je x Není  diagnostikováno školským poradenským zařízením mentální, tělesné, zrakové
nebo sluchové postižení, závažné vady řeči, závažné vývojové poruch chování, souběžné postižení
více vadami nebo autismu.

http://zs.pecka.indos.cz/
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Souhlas rodičů k využívání osobních údajů dítěte

Dávám  svůj  souhlas  mateřské  škole  k tomu,  aby  v rámci  přijímacího  řízení  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. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení
správního  řízení  a  uchovávat  po dobu stanovenou Spisovým a  skartačním řádem a dle  dalších
právních předpisů. 

Zákonné zástupce (dále  jen  rodiče)  upozorňujeme,  že na základě  zákona č.89/2012Sb.občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke
kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká
dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně
jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí
stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), škola má
zato, že dělá tak se souhlasem druhého rodiče.

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a/ jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem
si vědom/a/ toho, že pokud mnou uvedené informace byly obráceny v opak, budu čelit všem
z toho vyplývajícím právním následkům.

V ……………………… dne …………………

……………………………………..

   Podpis zákonného zástupce dítěte
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