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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Kaštanová 473 
250 73 Radonice 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Na Skále 185 
250 73 Radonice 
 

IČO: 70989702 
www. skolaradonice.cz 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
 
Podle ustanovení §34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů žádám o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 do mateřské školy, jejíž činnost 
vykonává Základní škola a Mateřská škola Radonice, se sídlem Kaštanová 473, 250 73 Radonice 
 
 
DÍTĚ: 
 
Jméno a příjmení dítěte:  _______________________________________________________ 

Datum narození:  _____________________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu: _________________________________________________________ 

 
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE: 
 
Jméno a příjmení:  ____________________________________________________________ 

Datum narození:  _____________________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu: _________________________________________________________ 

Adresa pro doručování písemností:________________________________________________ 

Kontaktní telefon: __________________ e-mail:____________________________________ 

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. 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, pořádání mimoškolních akcí školy, úrazového pojištění žáků, provedení 
psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, 
včetně internetových stránek školy a pro jiné účely, související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji 
na celé období docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato 
dokumentace na škole povinně archivuje. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb.  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.  
 
 
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé. 
 
 

V Radonicích dne: __________________________________   

 

Podpis zákonného zástupce:__________________________ 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Kaštanová 473 
250 73 Radonice 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Na Skále 185 
250 73 Radonice 
 

IČO: 70989702 
www. skolaradonice.cz 

Pro dodržení podmínek, stanovených § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, je součástí žádosti o 
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole vyjádření dětského lékaře. 
 
 
Vyjádření lékaře: 
 
1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy  ANO / NE 

 
2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti: 

 
 

a) zdravotní   b) tělesné   c) smyslové   d) jiné 
 
Jiná závažná sdělení o dítěti: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Alergie: 
 
___________________________________________________________________________ 

 
3. Dítě je řádně očkováno a je možné ho přijmout do mateřské školy dle ust. §50 zákona č. 
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
 

ANO / NE 
 

4. Možnost účasti na akcích školy - plavání, saunování, škola v přírodě  
 

ANO / NE 
 
 
V _____________ dne __________  ___________________________________ 
 

   Razítko a podpis lékaře 
 

 

 

 

Přijato dne: _________________________________________________________________ 

 

Přiděleno č. j.: _______________________________________________________________ 
 
 
 
Přílohy: ____________________________________________________________________ 
 


