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Číslo jednací: __________________

Počet listů: _______________

Spisová značka: _______________

Počet příloh: ______________

Reg. číslo žádosti: _____________

Datum přijetí žádosti: _____________

ŽÁDOST O PŘIJETÍ 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 školního
roku 2020/2021 do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 3, nám.Jiřího z Lobkovic 23/119.

DÍTĚ:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu:
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE:
Jméno a příjmení:
Místo trvalého pobytu:
Adresa pro doručování písemností:
Kontaktní telefon*:

E-mail*:

Datová schránka*:
* - Nepovinný údaj, jehož vyplněním souhlasí zákonný zástupce s jeho zpracováním pouze pro účel zefektivnění komunikace mezi školou a
zákonným zástupcem v době přijímacího řízení.

Poučení
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že touto žádostí bylo ve smyslu §44, odst. 1 zákona
500/2004 Sb., správní řád zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.
Dále jsem byl(a) poučen (a) o tom, že:
1) dle §36, odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí, 2) dle §36 odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na
výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno,
příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, a z něhož je patrná i podoba,3) dle §38 odst. 1 mají účastníci a
jejich zástupci právo nahlížet do spisu. K podkladům pro rozhodnutí se můžete vyjádřit do 7 dnů od podání žádosti po
předchozí telefonické dohodě s ředitelkou školy. Zpracování a evidence osobních údajů: Mateřská škola, Praha 3, nám.
Jiřího z Lobkovic 23/119 postupuje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679.
Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné.

V ____________________ dne _________________

Jméno a podpis zákonného zástupce

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Zpracování osobních údajů na žádosti je nezbytné pro splnění právní povinnosti (§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a § 34 odst. 5 a 6 zákona
č. 561/2004 Sb.) a správce údajů je bude zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro vedení správního řízení a uchovávat po dobu
stanovenou spisovým a skartačním řádem a dle dalších platných právních předpisů.

