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1. Údaje o dítěti

Jméno a příjmení

Rodné číslo Mateřský jazyk

Státní občanství Místo narození

Bydliště

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2. Zákonný zástupce dítěte

Jméno a příjmení

Telefon Email

Bydliště*

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 1

3. Doplňující informace k žádosti

4. Informace o škole

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Sibřina
Adresa školy: Říčanská 100, Sibřina, 250 84
Ředitelka: Mgr. Markéta Zemanová 

Žádám o přijetí výše uvedeného dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy: 
Základní škola a Mateřská škola Sibřina, Sibřina, Říčanská 100 ve školním roce 2022/2023.

Datum Podpis zákonného zástupce

Dávám svůj souhlas Mateřské škole, Říčanská 100, Sibřina 250 84 ke zpracování a evidenci osobních údajů ve smyslu všech 
ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a 
rodných čísel v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné školní dokumentace dle zákona č. 561/2004 Sb. 
Školského zákona v platném znění a pro účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní 
docházky dítěte a na zákonem stanovenou dobu archivace těchto údajů. Souhlas lze odvolat písemně za dodržení podmínek 
zákona č. 101/2000 Sb. Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že touto žádostí je, ve smyslu §44, odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve výše 
uvedené věci. Dále jsem byl/a poučen/a o tom, že dle §36, odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním 
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V souladu s §38, odst. 1 správního řádu máte možnost 
nahlížet do spisu. Této možnosti můžete využít po předchozí domluvě na telefonním čísle 733 180 653. Po uplynutí tohoto 
termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s §72 správního řádu řádně oznámeno.  Se všemi 
podmínkami přijetí do mateřské školy jsem byl/a seznámen/a. Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé. 

Registrační číslo

* vyplňuje se, pokud není totožné s bydlištěm dítěte, nežije-li s dítětem ve společné domácnosti
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