
           
 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
Číslo jednací: _________        Registrační číslo: _______ 

Přijato dne:  _________         

    
Žadatel 

Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k předškolnímu vzdělávání bude vyřizovat zákonný 

zástupce: 

Jméno a příjmení:    

Datum narození:    

Adresa trvalého pobytu (podle občanského průkazu):  

Adresa pro doručování:  

Datová schránka pro doručení písemností (osobní, ne podnikateská):   
 
Správní orgán 

Ředitelka školy: 

Jméno a příjmení:  Mgr. Renata Štěpánová 

Škola:   Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 

   Veřovice 276 

   742 73 Veřovice 

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 mého dítěte od školního roku 2022/2023 

jméno a příjmení dítěte:    

datum narození:   

adresa trvalého pobytu:   

k předškolnímu vzdělávání 

k datu 1. září 2022 na celodenní docházku. 

 

Poučení: 

Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace, je správcem osobních údajů, který zpracovává a eviduje osobní údaje a osobní citlivé údaje 

dítěte v souladu s Nařízením EU 2016/679 a ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 

Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění.   

Zákonní zástupci svým podpisem potvrzují pravdivost uvedených údajů a prohlašují, že byli seznámeni s nakládáním s osobními údaji podle platné legislativy. 

Úmyslné uvedení nesprávného nebo neúplného údaje, zatajení požadovaného údaje za účelem získání neoprávněné výhody nebo nenahlášení dodatečných změn 

důležitých pro vydání Rozhodnutí je považováno za přestupek dle § 21, odst. 1, písm. b, c, zákona o přestupcích  č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Podle ustanovení § 36 odst. 3) a § 38 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád má žadatel právo jako účastník správního řízení v případě nepřijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Termín schůzky s ředitelkou školy je nutné dohodnout předem ústně 

nebo telefonicky na telefonu číslo 556 857 066.   

Žadatel potvrzuje, že byl seznámen se směrnicí Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ. 

V případě odvolání proti nepřijetí dítěte do mateřské školy žadatel souhlasí s postoupením osobních údajů dítěte Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v rámci 

správního řízení. 

Totožnost žadatele byla ověřena dle OP:  ano ne  ověřila: 

Totožnost dítěte byla ověřena dle rodného listu:  ano ne  ověřila: 

Přílohy: Potvrzení o povinném přeočkování dítěte ano ne 

 

Ve Veřovicích dne:                     podpis zákonného zástupce dítěte 


