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Žadatel:  Jméno, příjmení  ……………………………………………………………….. 
   
  Datum narození ………………………………………………………………. 
 
  Adresa   ………………………………………………………………. 
 
 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
 

Mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, 
p.o. Pohraniční stráže 193, 348 13 Chodová Planá, podle ustanovení § 34 zákona 
 č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) 
 
žádám o přijetí mého dítěte    …………………………………………………………………….. 
 
datum narození  …………………………………trvalé bydliště  ………..…………………….. 
 
k předškolnímu vzdělávání k datu  …………………………………………... 
 
 V případě, že bude správní řízení nutno přerušit do doby, než získám potřebná doporučující 
vyjádření a poté ukončit přerušení řízení, vzdávám se ve smyslu § 72 zákona č. 500/2004 Sb. o 
správním řízení v platném znění nároku na doručení písemného vyhotovení usnesení o přerušení řízení 
a případných dalších rozhodnutí vydaných v řízení, kromě rozhodnutí, jímž se řízení končí. Dále se 
vzdávám ve smyslu odst. 3) § 36 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení v platném znění práva 
vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. 

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 
povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, pro 
vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření. 
Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb.  
Byl jsem poučen o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 
500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet do spisu.  
 Podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., může ředitel školy ukončit docházku dítěte 
do mateřské školy ve zkušební době 3 měsíce od přijetí do mateřské školy, pokud ukončení doporučí 
lékař nebo školské poradenské zařízení. Zákonní  zástupci byli ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí o 
přijetí dítěte do mateřské školy, a to: 

 S podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 S kritérii pro přijetí dětí do mateřské školy 
 
 
Souhlasím s tím, aby mi rozhodnutí bylo předáno osobně. 
 
Zmocněný zástupce – k  převzetí rozhodnutí uděluji tímto plnou moc  
 
panu/paní…………………………………………nar…………………………………………………………… 
 
 
V Chodové Plané dne………………… podpis zákonného zástupce ………………………………………. 
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Přílohy žádosti:  
1. vyplněný evidenční list s potvrzením lékaře o očkování 
2. zápisní list do mateřské školy  
3. přihláška dítěte ke stravování 
4. u příslušníků jiné národnosti doklad o státním občanství 

 
Přílohy u dítěte se zdravotním postižením: 

1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení 
2. Doporučení odborného lékaře,  

 
 
 
Žádost přijata dne:……………………………č. j. ………………………………………………. 
 
Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte do MŠ ze dne…………………………č. j…………….. 
 
Správní řízení ukončeno dne…………………………………………………………………..… 
 
 
 
 
 
 
        ……………………………………. 
         Dana Müllerová 

    vedoucí učitelka mateřské školy 
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