
 

Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 
(tel. 556 725 067, e-mail: mspionyru@tiscali.cz, ID schránky:c24kx6t, www.ms-pribor-pionyru.cz) 

 
 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání školní rok 
2022 - 2023 

na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů a v souladu s čl. 6 (1) c) s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

(*nehodící se škrtněte) 

Zákonný zástupce - žadatel 
Titul, jméno a příjmení: Datum narození: 

Kontakt (mobil): E-mail:  

Trvalý pobyt: 

Jiná adresa pro doručování písemností 

(pokud je odlišná s trvalým pobytem)  

 

Žádám o přijetí mého dítěte k předškolnímu vzdělávání: 

- Od začátku školního roku (tj. 1. září 2022) *  

- V průběhu školního roku (doplňte datum) …………………………* 

Rozsah denní docházky:   
- celodenní*     

- polodenní* 

Údaje o dítěti: 
Jméno: Příjmení: 

Datum narození:  

Trvalý pobyt: 

Specifické vzdělávací potřeby dítěte (dle § 16 zákona 561/2004 Sb.) ANO -  NE  *                                                                                                                                                                                    

 

Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, dokládám vyjádření školského 

poradenského zařízení, případně registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.)           

ANO -  NE  *                                                                                                                                                                                    

U dětí s povinným předškolním vzděláváním:  

- denní docházka do MŠ *              

- individuální vzdělávání bez pravidelné denní docházky do MŠ * 

 
Matka dítěte: 
Titul, jméno a příjmení: 

Trvalý pobyt: Telefon:  

*) - pracuje 

- je na rodičovské dovolené       

- do zaměstnání nastoupí od:  

mailto:mspionyru@tiscali.cz,%20ID


Otec dítěte: 
Titul, jméno a příjmení: 

Trvalý pobyt: Telefon:  

*)  - pracuje 

- je na rodičovské dovolené 

- do zaměstnání nastoupí od: 

 

Sourozenec v MŠ ve školním roce 2022/2023:  ANO – NE* 

 

Byli jsme poučeni o možnosti nahlížet do spisu, činit z něj výpisky a právu na to, aby správní 

orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části, to vše na základě ustanovení § 38 odst. 1, zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád.  

Byli jsme vyzváni k seznámení se s podklady pro rozhodnutí a vyjádření se k těmto podkladům 

do 16. 5. 2022 na základě § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

 Byli jsme seznámeni s kritérii pro přijetí dítěte do MŠ ve školním roce 2022/2023. 

 

 Nastane-li situace, ţe dítě bude moci být přijato na více mateřských školách v Příboře,  

 

upřednostňuji tímto přijetí na MŠ Příbor, ul. ______________________________ 

 

 Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. 

 

 

 

V______________dne____________   ____________________________

      

        Podpis zákonného zástupce dítěte

  

 

 

 

Vyjádření ředitelky MŠ:   

- Ţádost přijata dne:________________2022 

- Registrační číslo: 2022/________________    

- ČJ: MSP/2022/________________ (spis) 

- Podpis: ____________________________ 

 


