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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

od školního roku 2018/2019 
v mateřské škole, jejíž činnost vykonává 

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace 
 
ŽADATEL (DÍTĚ): 
 
Jméno a příjmení: …............................................................................................................................................................... ............................................................ 
 
Datum narození: …………......................................................….….….…… Rodné číslo: …….……........................................................……………               
 
Místo trvalého pobytu: ….......................................................................................................................................................... .................................................... 
(ulice, číslo popisné, obec, PSČ) 
 
Bydliště: …........................................................................................................................................................................................ ............................................................ 
(vyplňte pouze v případě, že je odlišné od místa trvalého pobytu) 
 
Mateřský jazyk: ………….......................................................…………… Státní občanství: …………......................................................…………… 
 
 
ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽADATELE: 
 

1. 
 
Jméno a příjmení: …............................................................................................................................................................... ............................................................ 
 
Bydliště: …............................................................................................................................................................... ............................................................ 
(ulice, číslo popisné, obec, PSČ) 
 
Telefon: …………......................................................….….….…… E-mail: …….…….............................................................................................……………               
 
ID datové schránky: …......................................................................................................................................................... ............................................................ 
                        
 
2. 
 
Jméno a příjmení: …............................................................................................................................................................... ............................................................ 
 
Bydliště: …............................................................................................................................................................... ............................................................ 
(ulice, číslo popisné, obec, PSČ) 
 
Telefon: …………......................................................….….….…… E-mail: …….…….............................................................................................……………               
 
ID datové schránky: …......................................................................................................................................................... ............................................................ 
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SPOLEČNÝ ZMOCNĚNEC (jeden ze zákonných zástupců žadatele): 
 
Zákonní zástupci zvolili tohoto společného zmocněnce pro doručování písemností (jeden 
ze zákonných zástupců dle § 31 zákona č. 500/2004., správní řád, v platném znění): 
 
Jméno a příjmení: …............................................................................................................................................................... ............................................................ 
 
Doručovací adresa: …........................................................................................................................................................................................................................... 
(ulice, číslo popisné, obec, PSČ) 
 
Telefon: …………......................................................….….….…… E-mail: …….…….............................................................................................……………         
 
 
 
SOUROZENEC, který je již v MŠ Kašava přijatý, a který se zde bude vzdělávat i ve školním 
roce 2018/2019 
 
Jméno a příjmení: 1. …………………………………...........................................…………………. rok narození: ……………...............……. 
 
 2. …………………………………...........................................…………………. rok narození: ……………...............……. 
 
 3. …………………………………...........................................…………………. rok narození: ……………...............……. 
 
 
 
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
(vyplní v případě potřeby zákonný zástupce ve spolupráci s učitelkou mateřské školy) Např.: 
zdravotní omezení, která by mohla mít vliv na průběh vzdělávání dítěte apod. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ (vyplní dětský lékař):  
 
Jméno, příjmení a datum narození dítěte: ………………………………………........................................................................................ 
 
V souladu s § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 
 
Dítě je očkováno dle zákona:  ANO      -      NE 
 
Dítě má doklad, že je proti nákaze imunní:  ANO      -      NE 
 
Trvalá kontraindikace:  ANO      -      NE 
 
 
 
Datum: .................................................................................................. Razítko a podpis lékaře: 
 
 
 
 
 

Dávám svůj souhlas základní 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. 
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.  
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 propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek 
školy a pro jiné účely související s běžným 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. 

Byl jsem seznámen/a s kritérii pro přijímání dětí do mateřské školy. 
 
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou správné a jakoukoliv změnu v údajích nahlásím. 
 
Označení správního orgánu, kterému byla žádost doručena: 
Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace 
 
 

V...................................................................................................................  dne .............................................................................................................................   

 
Podpisy zákonných zástupců: 
 
 
........................................................................ .................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ................................................................................... ................................................................. 

 

Datum doručení:  .............................................................................................................. 

Číslo jednací: MSKAS- .................................. /2018 

Počet listů/příloh: .............................................................................................................. 


