
 

 

1 

Mateřská škola Loket, okres Sokolov, Sportovní 561, 357 33 Loket 
Tel.: 352 684 022 – pracoviště Tyršovo, 352 684 079 – pracoviště Sportovní, 

 e-mail: msloket@seznam.cz 

 
 
 

Došlo dne:  
Číslo jednací:  
Počet bodů:  

 
 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LOKET, OKRES SOKOLOV 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
 

Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 

žádám jako zákonný zástupce dítěte 
 

Jméno a příjmení dítěte:  

Datum narození:  

Adresa místa trvalého 
pobytu dítěte a PSČ: 

 

 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Loket, okres Sokolov 

 

a) k pravidelné celodenní docházce  

b) k pravidelné polodenní docházce  

 

Zákonní zástupci: 

Matka 
Jméno, příjmení, titul: 

 

Adresa místa trvalého pobytu a PSČ: 
 

 

Telefon:*  

e-mail:*  

  

Otec 
Jméno, příjmení, titul: 

 

Adresa místa trvalého pobytu a PSČ: 
 

 

Telefon:*  

e-mail:*  

* nepovinný údaj 
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Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti přijetí do mateřské školy bude vyřizovat zákonný 
zástupce: 
 

Jméno a příjmení:  

Adresa pro doručování písemností, 
pokud není totožná s adresou místa 
trvalého pobytu: 

 

 

Ověřila ředitelka mateřské školy: 

 
Souhlasím s uhrazením tzv. jistiny 1000,- Kč – záloha na část stravného, popř. úplaty za 
předškolní vzdělávání – splatná před nástupem dítěte do MŠ, vratná při ukončení docházky 
dítěte do MŠ. 
 
Souhlas k evidování osobních a osobních citlivých údajů:  
Dáváme svůj souhlas jmenované mateřské škole k tomu, aby evidovala osobní a citlivé údaje včetně 
rodného čísla našeho dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve 
znění pozdějších předpisů. Svůj souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace školy 
podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vedení nezbytné 
zdravotní dokumentace a psychologických a jiných vyšetření, pro mimoškolní akce školy, úrazové 
pojištění dětí a pro jiné účely související s běžným chodem školy.  
Souhlas poskytujeme na celé období předškolní docházky dítěte na této škole a na zákonem 
stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje.  
Souhlas poskytujeme pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto 
osobní a citlivé údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.  
Souhlasíme s uveřejněním registračního čísla, které bylo přiděleno našemu dítěti pro účely 
přijímacího řízení do mateřské školy, a data narození dítěte na zveřejněném seznamu přijatých dětí.  
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce - žadatel ve 
správním řízení do 30 dnů ode dne odevzdání žádosti. 

 
Prohlašujeme, že uvedené údaje jsou pravdivé. 
 

Datum:  

Podpis zákonného zástupce – žadatele:  

Podpis druhého zákonného zástupce:  

 
Ke své žádosti přikládám: 

1. Evidenční list pro dítě v mateřské škole – vyplněný a podepsaný oběma zákonnými 
zástupci a potvrzený dětským lékařem. 

 

Další informace o dítěti, které je potřeba sdělit MŠ: 
Mám zájem o umístění dítěte do MŠ – Sportovní 
                                                                      Tyršovo nám. 
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