
Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace
Stará Rudná 121, 793 31 Rudná pod Pradědem

IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495
E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skolarudna.cz

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rodiče dítěte, zákonní zástupci dítěte

Jméno a příjmení matky: .................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu: .................................................................................................................

Adresa pro doručování: .................................................................................................................

Telefon, e-mail: .................................................................................................................

Jméno a příjmení otce: .................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu: .................................................................................................................

Adresa pro doručování: .................................................................................................................

Telefon, e-mail: .................................................................................................................

žádají o přijetí dítěte

Jméno a příjmení dítěte: .................................................................................................................

Datum narození ........................... Místo narození ........................... Rodné číslo ................................

Státní občanství ........................…

Adresa trvalého pobytu: .................................................................................................................

k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy ZŠ a MŠ Rudná pod Pradědem, p. o.

od ................................. do zahájení povinné školní docházky.

 Požadovaná délka docházky:
celodenní docházku se stravováním ano                   ne  
jiný typ docházky: ano                   ne  

uveďte jaký : .................................................................................................................

 Dítě nastupuje do posledního roku před zahájením povinné školní docházky do ZŠ, tj. 
dosáhne věku 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku:

ano                   ne  



Prohlášení rodičů
Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby v rodině
nebo nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž
dítě přišlo do styku. 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. 

Potvrzujeme správnost uvedených údajů na žádosti.
Bereme  na  vědomí,  že  v  případě  uvedení  nepravdivých  údajů,  lze  kdykoliv  zrušit  rozhodnutí
o přijetí dítěte.

V Rudné pod Pradědem dne .............................

Podpisy rodičů/zákonných zástupců:

......................................

......................................

Žádost přijata dne:

Registrační číslo dítěte (při zápisu přidělí škola):

Mgr. Zdeňka Kadláčková
ředitelka školy


