
 
Mateřská škola Valtice, okres Břeclav, příspěvková 

organizace, Jabloňová 298,  
691 42 Valtice 

 
 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
 
 

Rodiče dítěte, zákonní zástupci dítěte:  
Jméno a příjmení matky: 
 
……………………….………………………………………………………………………….  
Adresa trvalého pobytu:  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
Adresa pro doručování:  
 
…………………………………………………………………………………………………..  
Telefon:  
……………………………………………………………………………..……...................... 
 
email: 
………………………………………………………………………………………………….. 
Zaměstnání:  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Jméno a příjmení otce:  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
Adresa trvalého pobytu:  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
Adresa pro doručování:  
 
…………………………………………………………………………………………………..  
Telefon:  
………………………………………………………………………………………………….. 
email: 
………………………………………………………………………………………………….. 



 
Zaměstnání  
 
…………………………………………………………………………………………………..  
 
 
žádají o přijetí dítěte: 
 
Jméno a příjmení dítěte:  
 
…………………………………………………………………………………………………..  
 
Datum narození: ……………………….. ….místo narození: ……………………………...  
 
Státní občanství: …………………………… 
zdravotní pojišťovna………………………..  
Adresa trvalého pobytu:  
 
…………………………………………………………………………………………………  
k předškolnímu vzdělávání v MŠ  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
od ………………………… do ……………………………………………………………….. 
 
(např. do zahájení povinné školní docházky)  
 
Požadovaná délka docházky:  
 
……………………………………………………  
(celodenní – polodenní )  
 
Dítě má v MŠ staršího sourozence: ano - ne  
 
 
Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti přijetí dítěte do mateřské školy bude vyřizovat 
zákonný zástupce:  
 
…………………………………………………………………………………………………..  
(jméno, příjmení zákonného zástupce)  
  



 
Informace o zpracování osobních a citlivých údajů dle směrnice 95/46/ES a souvisejícího 
zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě přijetí dítěte dáváme svůj 
výslovný souhlas Mateřské škole Valtice, Jabloňová 298, Valtice, příspěvkové organizace k 
tomu, aby evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje. Svůj souhlas poskytujeme pro účely 
vedení povinné dokumentace školy podle zákona 561/2004 Sb., školský zákon v platném 
znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických a jiných vyšetření. 
Souhlasíme s pořizováním videa, obrazových, zvukových záznamů a užití děl za účelem 
propagace školy, výstav, výtvarných soutěží, prezentace na webových stránkách, prezentace 
školy v tisku, vystavování prací v prostorách školy a pro jiné účely související s běžným 
chodem školy. Souhlas poskytujeme na celou dobu pobytu dítěte v MŠ a po zákonem 
stanovenou dobu určenou k archivaci těchto dokumentů. Souhlas poskytujeme pouze výše 
uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů, nesmí tyto citlivé osobní údaje 
poskytnout dalším osobám a úřadům.  
Bereme na vědomí svoji povinnost předávat dítě učitelce do třídy, hlásit změny údajů v 
tomto evidenčním listě a omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole.  

 
 
 
V …………………………………..             dne: ……………………….. 
 
 
 
Podpisy rodičů/zákonných zástupců:  
 

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

 
 
 


