
Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – reg.č. 2021 / 

 
Rodiče (zákonní zástupci) dítěte 

 otec (1. zákonný zástupce) matka (2. zákonný zástupce) 

Jméno   
Příjmení   
Trvalé bydliště   
PSČ a doručovací pošta   
Korespondenční adresa   
PSČ a doručovací pošta   
telefon   
elektronická adresa   
soukromá datová schránka   

žádají o přijetí dítěte 

Jméno a příjmení dítěte  
Datum narození dítěte  
Státní občanství  
Místo trvalého pobytu  
PSČ a doručovací pošta  

k předškolnímu vzdělávání 
do Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvkové organizace ve 

školním roce 2021 / 2022 
Datum zahájení docházky do MŠ  

Požadovaná docházka do MŠ 
(nehodící se škrtněte) 

 celodenní  docházka 
Dítě starší 2 let, jehož rodiče jsou zaměstnáni nebo dítě, na které rodič 
nepobírá rodičovský příspěvek nebo dítě starší 2 let, na které rodič pobírá 
rodičovský příspěvek  

 omezená  docházka 
nejvýše 46 hodin v měsíci  dítě mladší 2 let, jehož rodič pobírá rodičovský 
příspěvek 

 
 
Zákonní zástupci dítěte žijí ve společné domácnosti  ANO*  NE* 
 

Zákonní zástupci si zvolili společného zmocněnce pro jednání ve správním řízení a pro doručování 
písemností v souladu s §§ 20 a 35 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Jméno a příjmení  
Doručovací adresa (pokud se liší od místa trvalého 
pobytu) 

 

PSČ a doručovací pošta  
telefon  
elektronická adresa  
soukromá datová schránka  
 
Zákonní zástupci berou na vědomí, že: 
- MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti 
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění – viz § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)) 



- Škola zpracovává osobní údaje dítěte v rozsahu § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, za účelem vedení školní 
matriky, školy a školní jídelny. Při vedení školní dokumentace postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, v platném znění. 

- Ředitel školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání v případech stanovených § 35 školského 
zákona 

 

Údaje vyplývající z kritérií pro přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovených ředitelem školy: 

Věk dítěte (ANO / NE) 

Dosažení 2 let věku 

do 31. 8. 2021 
Dosažení 3 let věku 

do 31. 8. 2021 

Dosažení 4 let věku do 
31. 8. 2021 

Dosažení 5 let věku do 
31. 8. 2021 + dítě po 
odkladu povinné školní 
docházky 

    
Termín nástupu dítěte do MŠ (ANO / NE) 

září 2021 říjen 2021 – prosinec 
2021 

leden 2022 – březen 
2022 

duben 2022 a později 

    
 

Individuální situace dítěte: 

Základní školu nebo Mateřskou školu Ludvíka Očenáška Dolní Bělá 
navštěvuje sourozenec dítěte  

ANO* NE* 

Jedná se o dítě se specifickými vzdělávacími potřebami ANO* NE* 

Doloženo písemné vyjádření školského poradenského zařízení ANO* NE* 

Doloženo řádné očkování dítěte ANO* NE* 

Doložena imunita proti nákaze ANO* NE* 

Doložena trvalá kontraindikace očkování ANO* NE* 

Sociální potřebnost dítěte ANO* NE* 

Doloženo písemné vyjádření ošetřujícího praktického lékaře pro děti a 
dorost v případě dítěte se zdravotním postižením 

ANO* NE* 

Zákonní zástupci berou na vědomí, že: 

 MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní 

nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v 

aktuálním znění – viz § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 

 Škola zpracovává osobní údaje dítěte v rozsahu § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

Zákonní zástupci dítěte dávají Základní škole a Mateřské škole Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvkové organizaci souhlas, 

aby evidovala osobní údaje a osobní citlivá data včetně rodného čísla našeho dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona 

101/2000Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel v platném 

znění.  

Svůj souhlas poskytují na účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném 

znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace pro mimoškolní akce, úrazové pojištění dětí a pro jiné účely související s běžným 

chodem školy.  

Souhlas poskytují na celé období předškolní docházky dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato 

dokumentace archivuje.  

Souhlas poskytují pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů, nesmí tato osobní údaje poskytnout dalším 

osobám a úřadům. 

V _______________ dne ______________ 
 

__________________________________________ 
Podpis(y) zákonného zástupce (zákonných zástupců) dítěte 

*nehodící se škrtněte 


