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Přijato dne Spisová značka Registrační číslo 

   

                                                                                                                            

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 
pro celodenní vzdělávání 

(podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve spojení                      
s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vše v platném znění) 

 

Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  

do MŠ V Zápolí □ nebo odloučené pracoviště Na Lánech □ (označte) 

Příjmení a jméno dítěte: ……………………………………………………………. datum narození: ………………....................   

adresa trvalého pobytu dítěte ......................................................................................................................... 

Příjmení a jméno, titul žadatele (zákonný zástupce): ………………………..……………………………........................... 

adresa trvalého pobytu: ….………………………………………………………..................................................................... 

adresa pro doručování, liší-li se od trvalého pobytu: ……….…………………………………………………..…………….……… 

kontaktní spojení, tel., mobil, e-mail, datová schránka: …………………………………..….……………….……………………. 

Předepsané náležitosti k žádosti (přílohy a doklady prokazující totožnost): 

Přílohy a doklady Výzva/datum Splněno/datum 

Evidenční list včetně vyjádření lékaře   

Občanský průkaz žadatele (jiný doklad prokazující totožnost   

Rodný list dítěte   

Doklad o trvalém pobytu dítěte   

 

Jiné: 

Přílohy a doklady Výzva/datum Splněno/datum 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (vydává ZŠ)   

Vyjádření školského poradenského pracoviště (SPC, PPP)   

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte   

 
V případě, že rodiče nepečují o dítě společně, uveďte, komu bylo dítě rozhodnutím soudu svěřeno. Uveďte číslo   
jednací rozhodnutí o svěření do péče jednoho z rodičů: …………………………………………………………………………………………… 
 

v současné době  □ není umístěno         □ je umístěno v jiné MŠ,  

ve které ………………………………………………………………………………………. 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je podávána: 

□ pouze u zdejší mateřské školy 

□ zdejší mateřské školy a dále u Mateřské 

školy.................................................................................................................................................................. 
V případě více přihlášek uveďte preference – pořadí mateřských škol 

mailto:vzapoli@msvzapoli.cz


 
 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

 Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249, jako správce osobních údajů zpracovává údaje uvedené v přihlášce pro účely 
vedení dokumentace školy, vedené na základě § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění. 

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů je možné se na školu obracet prostřednictvím datové schránky ID DS: 6ch25ui, 
emailem: vzapoli@msvzapoli.cz, nebo poštou na adrese: Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249, 141 00. Výše uvedenými 
způsoby je možné uplatnit právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, nebo výmaz, omezení zpracování, vznést 
námitku proti zpracování, uplatnit právo na přenositelnost údajů a uplatnit další práva vztahující se k ochraně osobních údajů. 
Souhlas, na základě, kterého jsou údaje zpracované lze odvolat.  
Kontakt na pověřence naší školy: email: poverenec.gdpr@praha4.cz 

 
POUČENÍ:  
            Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a poučen/, že je touto žádostí ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,     
 o správním řízení (správní řád), zahájeno řízení ve věci přijetí mého dítěte do mateřské školy.  
 
DÁLE JSEM BYL/A POUČEN/A, ŽE: 

 Dle § 36, odst. 4 správního řádu, účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby 
průkaz totožnosti, tj. doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, adresa 
trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba. 

 Dle § 36, odst. 1 správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit návrhy po celou dobu řízení až po 
dobu vydání rozhodnutí. 

 Dle § 36, odst. 2 správního řádu mám právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádám, správní orgán mi 
poskytne o řízení informaci. 

 Dle § 36, odst. 3 správního řádu musí být před vydáním rozhodnutí ve věci daná možnost vyjádřit se k  podkladům 
rozhodnutí. 

 Dle § 45, odst. 2 správního řádu o nutnosti dodatečně předložit mateřské škole doklady potřebné k přijetí žádosti o 
přijetí mého dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. 

 Pokud zákonný zástupce nepředloží chybějící doklady ve výše uvedené lhůtě, bude řízení o žádosti o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole zastaveno ve smyslu § 66, odst. 1 písm. c) správního řádu. 

 
V souladu s § 38 správní řád, mají zákonní zástupci právo nahlížet do spisu, právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán 
pořídil kopie spisu nebo jeho části, a to v ředitelně školy: 1. kolo zápisu dne 18.5.2023 od 13:00 do 14:00, 2. kolo zápisu dne 
22.6.2023 od 13:00 do 14:00, nebo v termínu předem sjednaném na tel.: 241 483 965. Po uplynutí tohoto data bude ve věci 
žádosti učiněno rozhodnutí. 

 

BEREME NA VĚDOMÍ, ŽE ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY: 
může dle §35 školského zákona rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ, jestliže: 

 dítě se bez omluvy po dobu delší, než dva týdny neúčastní předškolního vzdělávání 

 zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy 

 ukončení docházky dítěte do mateřské školy doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení 

 zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo za školní stravování 

 
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ: 

Prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v žádosti, evidenčním listu i přílohách jsou pravdivé, a že jsme seznámeni 
s podmínkami přijímacího řízení, kritérii pro přijetí, provozní dobou a školním řádem MŠ. Jsem si vědom/a, že uvedení 
nepravdivých údajů, které ovlivní přijetí dítěte do mateřské školy, může způsobit dodatečnou změnu rozhodnutí o přijetí.  

 
V Praze dne .................................... 
                                                                                                         

..................................................                                                                                                                                      
                                                                                                                       Podpis zákonného zástupce 
 
 
 
                                                                                                                        

Předání registračního čísla dítěte dne Podpis zákonného zástupce 
  

 

 


