
 
                              s.r.o., Slunná 1138, Třebíč 

 
 

PŘIHLÁŠKA  

k předškolnímu vzdělávání dítěte do MŠ 
 

Typ docházky do MŠ: 

□ celodenní              □polodenní         □omezená 
(Jde o Váš návrh dohody o docházce dítěte podle § 1a odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání, v platném znění, a Čl. 1 školního řádu) 

 

Účastník řízení 

 

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

 

Datum narození…………………………………...……...Místo narození…………………………. 

 

Rodné číslo ………….………………………………..….Státní občanství………………………… 

 

Místo trvalého pobytu…………………………………….Kód zdravotní pojišťovny1……………… 

 

Zákonný zástupce                                matka                                        otec 

 

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

 

Místo trvalého pobytu2………………………………….    ………………………………………….. 

 

Adresa pro doručování3…………………………………    …………………………………………… 

 

Telefon                         …………………………………   …………………………………………… 

 

Email 4                          ………………………………….   …………………………………………… 

 

Telefon při náhlém onemocnění dítěte5  ……………………………………………………………….. 

 

Údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na 

průběh vzdělávání: (např. srdeční vada, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, epilepsie, cukrovka, alergie /na co/, dietní omezení, porucha 

dýchání, porucha krvácivosti, časté krvácení z nosu, osteoporóza – lámavost kostí, závratě, jiné…, popis obtíží, rozsah omezení, léky) 

 

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

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

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

. 
 

Údaje o znevýhodnění dítěte, mimořádném nadání, podpůrných opatřeních6: 

(dítě je pravák, levák, užívá obě ruce stejně, zpráva doporučení školského poradenského zařízení, jiné)  

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

__________________________________________________________________________ 

1 nepovinné údaje ( k zjištění ochrany zdraví a života dítěte, nezbytné ke komunikaci v rámci BOZP)   

2 nebo bydliště, pokud nemá na území ČR místo trvalého pobytu (adresa pro zasílání písemností) 

3 vyplňte v případě, že je jiná od místa trvalého pobytu   

4 nepovinné údaje ( k zjištění ochrany zdraví a života dítěte, nezbytné ke komunikaci v rámci BOZP, k zajištění povinnosti školy na vzdělávání dítěte, aj.)  

5 při náhlém onemocnění dítěte, pokud je zákonný zástupce nedostupný (babička, sousedka atd.)  

6 nepovinný údaj 



 

PROHLÁŠENÍ  

1. Bereme na vědomí, že pokud v této žádosti uvedeme nepravdivé údaje, může správní orgán své 

rozhodnutí  zrušit a rozhodnout ve věci znovu a že může být v tomto případě také zahájeno 

přestupkové řízení 

 
2. Informovaný souhlas: Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Mateřské škole Světýlko s.r.o. (dále 

jen „škole“) ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o 

mém dítěti ____________________________________nar.________________ ve smyslu evropského 

nařízení GDPR a směrnice školy ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních 

údajů, které jsou nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,  

- pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace,  

- pro vedení psychologických vyšetření a speciálně pedagogických vyšetření,  

- pořizování a zveřejňování údajů a fotografií v propagačních materiálech školy, včetně webu školy, 

městské vývěsky a v tisku („Naše město“,…),  

- pořádání školních a mimoškolních akcí (výlety, školy v přírodě, exkurze,…)  

- doprovod dítěte do školy a ze školy.  

Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu 

nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze škole, která bez 

zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a 

úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, 

před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.  

Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání 

důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje 

je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Dále 

potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo 

zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a 

osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s 

ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby 

správce nebo zpracovatel odstranil takto vniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení 

opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

3. Prohlašuji, že jsem nezatajil/a žádné závažné a skutečné informace o zdravotním stavu dítěte. 

4. Zároveň tímto potvrzuji, že jsem byl  seznámen s Všeobecnými podmínkami Mateřské školy 

Světýlko ze dne 1.listopadu 2018 a vyslovuji tímto s nimi svůj souhlas. 

 

 

 
 
V Třebíči  dne ……………………………… 
 
 
………………………………………………….                       ……………………………………………………….
      
podpis zákonného zástupce Dítěte – otec                        podpis zákonného zástupce dítěte – matka 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V případě povinného předškolního vzdělávání NEVYPLŃUJTE! 

 

POTVRZENÍ O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE 
podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

Dítě ☐  JE řádně očkované, 

   ☐  není řádně očkováno, ale je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro      

             trvalou kontraindikaci 

   ☐ NENÍ řádně očkování z jiných důvodů a tudíž nesplňuje § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o  

             ochraně veřejného zdraví.  

 

 

V…………………………dne ………………… 

                                                                                                                                   

                            Razítko a podpis lékaře 

 
 

 

 

 

 

 

Vyplňuje MŠ Světýlko s.r.o. 
Žádost přijata dne: Č.j.: Podpis: 
 

Školní rok Škola Třída Zahájení 

vzdělávání 

Ukončení 

vzdělávání 

     

     

     

     

 

Odklad školní docházky na rok………………………  

č.j……………….….ze dne………………………….. 
 


