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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 Rodiče dítěte/zákonní zástupci 
 
Jméno matky 
 

 

Bydliště: 
 
 
 číslo telefonu: 

Korespondenční adresa (není stejná s adresou bydliště) 
 
 
číslo telefonu: 

Jméno otce 
 

 

Bydliště: 
 
 
 číslo telefonu: 

Korespondenční adresa (není stejná s adresou bydliště): 
 
 
číslo telefonu: 

 
Žádají o přijetí dítěte 

Jméno a příjmení dítěte 
 

 

Datum narození 
 

 
 

Bydliště: 
 
 

Korespondenční adresa (není stejná s adresou bydliště): 
 
 

 
 

k předškolnímu vzdělávání  
do Základní školy a Mateřské školy Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace 

ve školním roce 2011 / 2012 
 
 
 
Den a měsíc zahájení docházky k předškolnímu vzdělávání: 

 

 
 
Požadovaná délka docházky dítěte do MŠ 
 

□   omezená docházka 
nejvýše 5 dní v měsíci 

děti mladší tří let 

□   omezená docházka 
5 dní v měsíci nebo 4 hodiny denně 

děti starší tří let 

□    celodenní docházka  
děti starší tří let 

předpokládaná doba ukončení 
docházky 5 dní 

předpokládaná doba ukončení 
5 dní v měsíci nebo 4 hodiny denně 

předpokládaná doba ukončení docházky 
 
 

 
 
Zákonní zástupci si zvolili společného zmocněnce pro jednání ve správním řízení a pro doručování písemností 
v souladu s § 20 a § 35 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. 
 
 
…………………………………………                                         …………………………………………………………                                
jméno, příjmení                                                                    adresa pro doručování písemností včetně PSČ                            
                                                                                                    pokud se liší od adresy trvalého bydliště 
Zákonní zástupci souhlasí s tím, že: 

1. Škola shromažďuje údaje o dítěti v souladu s § 28 odst. 2, písm. a, g,  zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, 
základním, středním  vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále podle zákona č. 101/2000 Sb., 
 o ochraně osobních údajů, v platném znění,  údaje slouží pro potřeby školy a jsou náležitě chráněny. 

2. Podle § 35 odst. 1,  písm. c zákona č. 561/2004 Sb., může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy  
ve zkušební  době 3 měsíce od přijetí do mateřské školy, pokud ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské 
zařízení. 

  
Zákonní zástupci byli ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění seznámeni s podklady 
 pro vydání rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, a to : 

1. S podmínkami příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
2. S kritérií pro přijetí dětí do mateřské školy. 

 
 
 
V Brně dne:……………………                              ………………………………………………………………………….. 
                                                                                  podpisy obou rodičů / zákonných zástupců 


