
Mateřská škola Mezimostí Veselí nad Lužnicí, 

Třída Čs. armády 308, 391 81 Veselí nad Lužnicí     IČO 005 82 735  

Tel.: 381 583 740, 606 387 337, e-mail: ms-csa@volny.cz, www.msmezimosti.cz  

 
           Č.j.:                         

       

   ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním , základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání ( školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, žádám o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Mezimostí 

Veselí nad Lužnicí, Třída Čs. armády 308, Veselí nad Lužnicí 391 81, 

od 1.9.2023 pro školní rok 2023/2024  

 

Dítě: 

Jméno a příjmení:   _____________________________________________ 

          

Datum narození:                                _____________________________________________ 

 

Adresa trvalého pobytu:                    _____________________________________________ 

 

 

Zákonný zástupce dítěte: 

Jméno a příjmení:                              _____________________________________________ 

 

Adresa trvalého bydliště:                  _____________________________________________ 

 

Adresa pro doručování:                    _____________________________________________ 

 

Kontaktní telefon:                              _____________ Email: _________________________ 

 

Datová schránka: (v případě, přejete-li si komunikaci přes datovou schránku) ____________ 

 

 

Docházka celodenní     ANO    NE 

 

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

Prohlašuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte. 

 

Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní 

citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a ve 

smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 

561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření. 

Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR. 

Byl jsem poučen o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., o správním 

řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet do spisu (s podklady, na jejichž základě bude rozhodnuto) 

dne 20.05.2022 od 10:00-11:00 hodin po telefonické dohodě v místě k tomu určeném.   

 

V __________________ dne ___________________                  ________________________ 

                                                                                                                                     Jméno a podpis zákonného zástupce   

 

mailto:ms-csa@volny.cz
http://www.msmezimosti.cz/

