
                                            Základní škola a Mateřská škola Orličky 

                               Orličky 190, tel.: 465 649 229, e-mail: zsorlicky@tiscali.cz 

 

                   Žádost o přijetí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání 
 

 

Žádám o přijetí dítěte 

  

/jméno a příjmení/  ……………………………………………………………….……………. 

 

narozen/a ………………………………………….  v  ……………………...………………....  

 

trvalý pobyt  v …………………………………………………………………………………. 

 

adresa pro doručování písemností …………………………………………………………….. 

 

         k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole v ZŠ a MŠ Orličky.  
 

 

 

Žadatel  / zákonný zástupce/  

 

Jméno a příjmení      -  matka  …………………………..…………………...…………………. 

 

Zaměstnání   …………………………………………………..…………..…….……………… 

 

Telefon  ………………………………………Datová schránka ………...…………………….  

 

E-mailová adresa ……………………………………………………………………………….. 

 

Adresa bydliště /pokud není totožná /  ..……………………..………………………………… 

 

 

Jméno a příjmení   - otec     ……………………………..…………………...…………………. 

 

Zaměstnání   …………………………………………………..…………..…….……………… 

 

Telefon  ………………………………………Datová schránka ……………...………………. 

 

E-mailová adresa ……………………………………………………………………………….. 

 

Adresa bydliště /pokud není totožná / ………………………..………………………………… 

 

 

Přihláška ke stravování: 

 

Jméno a příjmení dítěte  ……………………………………………………………...………… 

 

Bydliště…………………………………………………………………………………………. 

 

Celodenní   - polodenní  stravování    /nehodící se škrtněte 



 Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte 
  

1. je řádně očkováno  

2. je zdravé  

3. vyžaduje speciální péči v oblasti /nehodící se škrtněte 

 zdravotní              tělesné               smyslové                    jiné (jaké) ………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. jiná závažná sdělení o dítěti (alergie, diety):  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

U dítěte se zdravotním postižením žadatel o přijetí do MŠ předloží zároveň vyjádření 

školského poradenského zařízení, lékaře. 

 

 

Datum ………………………………                    Razítko a podpis lékaře 

 

 

 

 

Svým podpisem potvrzujeme, že jsme byli poučeni že:  
1) ZŠ a MŠ Orličky zpracovává a eviduje  osobní údaje a osobní citlivé údaje našeho dítěte 

(včetně rodného čísla) ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona 

561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a pro účely související s chodem školy.  

 

2) Škola dále pracuje s osobními údaji zpracovávanými na základě informovaného 

souhlasu:  seznamy žáků na mimoškolních akcích  

 seznamy žáků na soutěžích a olympiádách, 

 jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy, školní družiny, 

 kontakt na zákonné zástupce (není-li shodný s adresou dítěte), 

 fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole, fotografie 

budou umístěny na webových stránkách školy bez uvedení jména pouze s názvem akce 

 zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách, 

 

Dávám výslovný souhlas – nedávám souhlas ke zpracování těchto osobních údajů mých, 

osobních údajů o mém dítěti .                     /nehodící se škrtněte 

 

3) Jsme povinni do žádosti uvést úplné a pravdivé údaje, které mají vliv na toto správní řízení 

a mohly by způsobit dodatečnou změnu rozhodnutí o přijetí a doložení skutečností je v zájmu 

zákonného zástupce.  

4) Seznámili jsme se se školním řádem mateřské školy, který je přístupný na www stránkách 

školy a v budově školy na místě k tomu určeném, a v plné míře ho budeme respektovat a 

dodržovat.  

 

V ………………………….. dne  …………………………….    

 

                                                   Podpis  ………………………………………………… 


