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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. 

 

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 školního roku 2022/2023 do mateřské školy, jejíž činnost vykonává 
Základní škola a Mateřská škola Nadějkov, okres Tábor                                                                                  

 

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k předškolnímu 

vzdělávání a úkony s tím spojené bude vyřizovat  

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE:  

Jméno a příjmení, titul: ________________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu: ________________________________________________________ 

Doručovací adresa (liší – li se od trvalého pobytu):  ________________________________________ 

Kontaktní telefon*: __________________________  E-mail*: ________________________ 

* nepovinný údaj, jehož vyplněním souhlasí zákonný zástupce s jeho zpracováním pouze pro účel zefektivnění komunikace 

mezi školou a zákonným zástupcem v době přijímacího řízení. 

 

DÍTĚ:    

Jméno a příjmení: ____________________________________________________________ 

Datum narození: _____________________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu: ________________________________________________________ 

 

Požadovaná délka docházky dítěte do MŠ: (označte) 

 

 Celodenní   5 dní v měsíci    nejvýše 4 hod denně   

      



Prohlášení zákonných zástupců  

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné. 

 Beru na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů je tato skutečnost důvodem k 

ukončení správního řízení a následnému zrušení rozhodnutí o přijetí dítěte.  

  Zavazuji se, že neprodleně oznámím v MŠ onemocnění dítěte přenosnou chorobou, 

výskyt přenosné choroby v rodině nebo nejbližším okolí dítěte.  

 Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se k včasným platbám úplaty za předškolní vzdělávání 

a stravování dítěte v MŠ.  

 Beru na vědomí, že neprodleně oznámím jakoukoliv změnu ve výše uvedených údajích. 

 

Správce Vašich osobních údajů 
Základní škola a Mateřská škola Nadějkov, okres Tábor, se sídlem Pivovarská 141, IČ 710 107 26. 
Zpracování osobních dat 

Vyplněním Vašich osobních údajů se Základní škola a Mateřská škola Nadějkov, okres Tábor stane správcem Vašich osobních údajů.  
Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme: Adresu pro doručování písemností ZZ, Datum narození dítěte, Jméno a příjmení dítěte, 
Jméno a příjmení zákonného zástupce, Místo trvalého pobytu  dítěte, Místo trvalého pobytu zákonného zástupce, Údaje o očkování dítěte, 
po dobu školní docházky a dále dle zvláštních zákonů. Tyto údaje zpracováváme za účelem evidence dítěte ve školní matrice. 

Vaše práva 
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké 
osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému 
zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že 
jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli 
odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost 
zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na 
ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email škola.nadejkov@gmail.com.cz nebo na 
sídlo naší společnosti: Základní škola a Mateřská škola Nadějkov, okres Tábor, Pivovarská 141, 398 52 Nadějkov. 

Základní škola a Mateřská škola Nadějkov, okres Tábor využívá Pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení dohledu a kontroly nad 
zpracovávanými osobními údaji. Kontaktní údaje na pověřence: Romana Sabó, tel.: 724 687 687, email: romana.sabo@advisoryservice.eu 

 

 

V ________________________ dne _____________________________    

 

____________________________________________________________ 

jméno a podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 


