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Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní 

škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s., Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška, IČ: 64829804 od 

školního roku 2021/2022.  

Dítě: 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rodné číslo*): ……………………………………  Datum a místo narození: ………………………….…………………… 

Státní občanství: ………………………….………      Zdravotní pojišťovna*): ……………………… 

Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

*) poskytování těchto údajů je do doby konečného rozhodnutí o přijetí NEPOVINNÉ, v případě kladného vyřízení žádosti o přijetí budou tyto 

údaje vyžadovány k doplnění do 7 dnů po zveřejnění rozhodnutí  

 

Žadatel - zákonný zástupce dítěte, popř. osoba, která je oprávněná účastníka řízení (dítě) 

v přijímacím řízení zastupovat:  

Jméno a příjmení:  …………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození: …………………………………………………………………………………………………… 

Místo trvalého pobytu:   …………………………………………………………………………………………………… 

Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s místem trvalého pobytu): 

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

Dítě do MŠ nastoupí dne …………………………………., k docházce: 

celodenní  na 4 hodiny denně: dopoledne odpoledne 

Zaměstnání ke dni přijetí do MŠ:…………………………………………………….………………………………………… 

Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailová adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

           PROSÍM OTOČTE           ⤑  
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Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy: 

- rodný list dítěte – kopie 
- čestné prohlášení k očkování + kopie očkovacího průkazu (netýká se dítěte, které plní 

povinné předškolní vzdělávání) 
- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se zdravotním postižením) 

 

 

Dávám svůj souhlas základní škole a mateřské škole k tomu, aby pro účely 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 a Evropského 

nařízení ke GDPR.  

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. a Evropského nařízení ke GDPR. 

 

V …………………………. dne  ……………………  

……………………………………………………… 

                   

         podpis zákonného zástupce 

 


