
ČÍSLO JEDNACÍ………………………                                                 ČÍSLO REGISTRAČNÍ:………………....

Žádost o přijetí dítěte k     předškolnímu vzdělávání   
v     Mateřské škole, Praha 8, Klíčanská 20  

podaná  na  základě  §  34  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákonní  zástupci  se  dohodli,  že  záležitosti  přijetí  dítěte  do  mateřské  školy  bude  vyřizovat  tento
zákonný zástupce (dále jen „žadatel). 

Žadatel:

jméno, příjmení………………………………….........................................................................

datum narození………………………………………………………………………………….

doručovací adresa……………………………………………………………………………….

telefon …………………………………………………………………………………………..

email /čitelně/.............................................................................................................................

žádá o přijetí dítěte:

Dítě:

jméno, příjmení………………………………………………………………………………….

datum narození………………………… ……………………………………………………….

adresa místa trvalého pobytu dítěte……………………………………………………………..

Touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci. Dle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich 
zástupci právo nahlížet do spisu.
Zákonný zástupce bere na vědomí, že Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20, jakožto správce údajů, 
zpracovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců pro účely předškolního vzdělávání.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s požadavky s nařízením 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 v rozsahu nezbytném pro plnění našich 
zákonných povinností. Osobní údaje zpracováváme po dobu odpovídající stanoveným účelům zpracování.
Bližší informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech naleznete v našich Zásadách zpracování 
osobních údajů dostupných na www.ms-klicanska.cz, v sekci Dokumenty – GDPR. 

Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů.  Jedná-li jeden z
rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí  osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se
souhlasem druhého rodiče.

Datum podání žádosti:.............................................               Ověřil:…………………………...

Podpis zákonného zástupce – žadatele …………………………………………………………

http://www.ms-klicanska.cz/
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