
 

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr – Počaply Tyršova 136, okres Beroun, příspěvková 

organizace 
          

    °Registrační číslo: 
                                            °nevyplňujte 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

 
DÍTĚ:            

Jméno  a příjmení:      ________________________________________________              

Datum a místo narození: ________________________________   RČ:  _________________ 

Národnost a mat. jazyk:   __________________________  Zdr. pojišťovna:  ______________ 

Bydliště:  ___________________________________________________________________ 

 

1. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE: 

Jméno a příjmení:    ___________________________________________________________ 

Datum narození:    ____________________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu:    _______________________________________________________ 

Adresa pro doručování písemností:    _____________________________________________ 

Kontaktní telefon*:    _________________________ E-mail*:    _______________________ 

              

2. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE: 

Jméno a příjmení:    ___________________________________________________________ 

Datum narození:    ____________________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu:    _______________________________________________________ 

Adresa pro doručování písemností:    _____________________________________________ 

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 a v době docházky dítěte do MŠ. 

 
Preferuji:       a) MŠ Počaply (Plzeňská 89+104, Preislerovo náměstí 28)             

                        b) MŠ Pod Hájem (Pod Hájem, Na zámečku) 

       

Přihlašuji dítě k celodennímu vzdělávání. 
 

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

- V souladu s § 36 odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, je zákonným 

zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

dne 23.5. od 10.00 do 11,30 hodin v ředitelně MŠ. Je potřeba telefonicky domluvit přesný čas návštěvy 

(telefon 739 284 890)  

Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti ohledně Přijetí dítěte do MŠ bude vyřizovat 

zákonný zástupce (jméno a příjmení): ___________________________________ 

 

V ___________________________    dne _____________________________ 
 
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. 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

Jméno a podpis zákonného zástupce 


