
Mateřská škola, Chrudim 3, Víta Nejedlého 769 
537 01 Chrudim 3 

IČ: 75015463 
 

Tel.: 469 638 749, 603 168 962               e-mail: reditelka@ msvn.cz 
 
 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 
Žádám o přijetí mého syna/ mé dcery do Mateřské školy, Chrudim 3, Víta Nejedlého 769 

k docházce od: ……………………………. 

 

Jméno dítěte:……………………………………………………….…… Datum narození: ……………..………………..… 

Místo trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………………………….……. 

 

Žadatel – zákonný zástupce dítěte: 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………………..................................... 

Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s místem trvalého pobytu)?: 

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

Kontaktní telefon:……………………….………….………………… 

Kontaktní e-mail:………………………………………………..…..… 

ID datové schránky (pokud je zřízena): …………………….. 

 

Sourozenec v MŠ ve školním roce 2020 - 2021:  ANO - NE 

 

 

Důležité informace o ochraně osobních údajů: 

Zpracování osobních údajů na žádosti je nezbytné pro splnění právní povinnosti (§ 37 odst. 2 

zákona č.500/2004 Sb. a § 34 odst. 5 a 6 školského zákona 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 právních předpisů. 

 

 



V případě kladného rozhodnutí žádosti Mateřská školy, Chrudim 3, Víta Nejedlého 769 informuje o 

tom, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 – GDPR evidovat osobní 

údaje a osobní citlivé údaje vašeho dítěte pro účely vedení povinné dokumentace školy podle 

zákona 5612004 S., školský zákon, v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a 

psychologických i jiných vyšetření. 

Osobní údaje se evidují po celé období předškolní docházky dítěte na této škole a na zákonem 

stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje. Škola nesmí tyto osobní 

údaje a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. 

 

 

Byli jsme seznámeni s kritérii pro přijetí dítěte do MŠ a poučeni dle § 36 odst. 3 zákona 

č.500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, o možnosti vyjádřit se k podkladům před 

vydáním rozhodnutí.  

 

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. 

 

 

V Chrudimi dne: ………………………    …………………………………….…………….. 

        podpis zákonného zástupce dítěte 

 

 

Potvrzení převzetí žádosti: …………………………………..    ………………………..…… 

     dne      podpis 

 

Totožnost žadatelů byla ověřena podle OP: ………………………………………………….. 

 

Totožnost dítěte byla ověřena podle rodného listu:……………………………………… 

 

 

 


