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Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 
Podle ustanovení §34 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů  
 
žádám o přijetí svého syna/své dcery  
 
narozeného/narozené  
  
trvale bytem 
 

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Přerov, Kouřílkova 2,  
v místě docházky*:       Přerov, Kouřílkova 2    Přerov, Jasínkova 4 

 
Zákonný zástupce 
 
trvale bytem  
  
adresa pro doručování písemností  

telefonní kontakt**  

email**  

* Vyberte jedno z míst. 
**Údaj, jehož vyplněním souhlasí zákonný zástupce s jeho zpracováním pouze pro účel zefektivnění komunikace mezi školou a 
zákonným zástupcem v době přijímacího řízení. 
Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinní si 
vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci 
samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou 
(školou). 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. 
Při zpracování osobních údajů v naší škole používáme pouze řádně zvolené postupy a také odpovídající způsoby zabezpečení. 
Zpracovávat osobní údaje mohou pouze pověření zaměstnanci či spolupracovníci, jelikož máme zájem na tom, abychom údaje 
zpracovávali pouze důvěryhodným a transparentním způsobem, vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení 
dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní 
matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů. Podpisem tohoto dokumentu poskytuji 
souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 
Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné. 
 
v Přerově_________________ 

       podpis zákonného zástupce  

Registrační  
číslo 


