
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace 

na celodenní docházku pro školní rok 2022-2023 s nástupem od září 2022 

Podle ustanovení §34 zč.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů žádám o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola „Jizerka“, Liberec Husova 

184/72, příspěvková organizace.  

DÍTĚ: 

Jméno a příjmení: _____________________________________________________________ 

Datum narození: ______________________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu: _________________________________________________________ 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE: 

Jméno a příjmení: _____________________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu: _________________________________________________________ 

Adresa pro doručování písemností: _______________________________________________ 

Kontaktní telefon*: ____________________________________________________________ 

Datová schránka/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. 

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

 

V _______________dne __________                  Podpis zák. zástupce_____________________ 

 

Ověření údajů: 

Dne _______________ byly zkontrolovány předložené dokumenty k zápisu k ověření totožnosti a bydliště dítěte (RL dítěte, OP 

zákonného zástupce: příp. OP dítěte, pas, nájemní, kupní smlouva) 

Ověření provedla: ______________________________________________________ 

 

Informace o ochraně osobních údajů: 

Beru na vědomí, že mateřská škola v rámci své činnosti zpracovává jako správce moje osobní údaje a osobní údaje mého dítěte 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a bližší informace ke zpracování, 

které probíhá bez ohledu na to, zda byl uveden souhlas či nikoliv, jsou uveřejněné na webových stránkách školy. O všech 

činnostech, které budou podléhat udělení souhlasu zákonných zástupců, bude škola informovat na začátku školního roku. Udělení 

souhlasu bude dobrovolné a o všech náležitostech budou zákonní zástupci včas informováni.  

Zpracování osobních údajů na žádost je nezbytné pro splnění povinnosti (§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a §34 odst. 5 a 

6zákona 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. 

 

 

 



Procesní právo: 

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a dle § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s možností 

využít procesního práva vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí, a to v kanceláři ředitelky shora uvedené mateřské 

školy dne _________________________________od 13-14- hodin 

 

V Liberci, dne:                                                                                  ________________________________________________ 

                                                                                                            Podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA PŘIJATA SHORA UBVEDENOU MATEŘSKOU ŠKOLOU KE SPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ DNE: 

__________________________2022 

 

 

 

 

Razítko školy                                                                                      ________________________________________________          

                                                                                                            Podpis ředitelky školy             


