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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

                Číslo jednací                     /ZŠMŠ 

Tímto Vás žádám o přijetí dítěte do Mateřské školy Kořenského 380, 27204 Kladno 4 
Od 1. 9. ….. na celodenní docházku od  6:30 hodin do 16:00 hodin. Zároveň přihlašuji své dítě ke 
stravování ve školní jídelně.     

  
Jméno a příjmení dítěte.……………………………….………. datum narození.………………….…... 

Trvalé bydliště: ….……………………………………….. ………………………………………..…… 

Státní občanství………………………………………………… mateřský jazyk………………….…… 

Počet dětí v rodině……rok narození sourozenců……….………… ……………………………………. 

MŠ Kořenského navštěvuje sourozenec ……………………………………………..………………….  

Pediatr…………………………………………………………. zdravotní pojišťovna………………… 

Jméno a příjmení otce………………………………………………………………………………...... 

telefon……………..…………………… email………..………….…………………………….............. 

Jméno a příjmení matky……………………………………………………………………………….. 

telefon……………..………………… email.…………………………………..……………………… 

Zdravotní stav dítěte – alergie, diety aj.: 

V případě, že dítě vyžaduje speciální péči, uveďte tuto skutečnost:……………………………………. 
Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby v rodině 

nebo v nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž 

dítě přišlo do styku. 

Potřebujeme naléhavě umístit dítě v MŠ, a proto se přihlásíme i do jiné MŠ: 
 

1. ……………………………        2.  ……………………………     3. ………………….………… 

V souladu s §36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, využít práva nahlédnout do 
spisu před vydáním rozhodnutí a vyjádřit se k němu – v ředitelně MŠ. 

Poučení: 
Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V rámci správního 
řízení jsou osobní údaje dítěte poskytnuty zřizovateli příspěvkové organizace za účelem zpracování zápisů do mateřské školy 
v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte. Zřizovatel příspěvkové organizace osobní údaje dítěte 
zpracovává do doby zahájení předškolní docházky. 

Bereme na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí 

dítěte (dle Vyhlášky 35/1992 sb., o mateřských školách). 
 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte)………………………………….. nar. dne………………… 

se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného 
zdraví.        Příloha: kopie očkovacího průkazu 

 

 

V Kladně dne.…………………… podpis zákonného zástupce………………………………………. 
 

 

V MŠ přijato dne ……………………………… pod registračním číslem:  
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