
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 
Správní orgán (škola) 

Základní škola a Mateřská škola Petrov, okres Hodonín, příspěvková organizace 

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy 

 

Žadatel (zákonný zástupce dítěte) 

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………… 

Místo trvalého pobytu: ……………………………………………………………………….. 

Jiná adresa pro doručování1):………………………………………………………………….. 

Kontaktní údaje e-mail, telefon2): …………………………………………………………….. 

                                                       …………………………………………………………….. 

 

Účastník řízení (dítě) 

Jméno a příjmení dítěte, datum narození: ……………………………………………………… 

                                                                  ……………………………………………………… 

Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………. 

 

Doplňující informace k žádosti: ……………………………………………………………...… 

 

Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Petrov, 

okres Hodonín, příspěvková organizace, od: …………………...………………... 

 

Mateřská škola Petrov je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých osobních 

údajů naleznete na www.skolapetrov.com . 

Se všemi podmínkami přijetí do mateřské školy jsem byl/a seznámen/a.  

Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.  

 

V …………………………..  dne …………………. 

 

Podpis zákonného zástupce3 …………………………………………………………………… 

                                                
1 Např. poštovní adresa, datová schránka. 
2 Uveďte, pokud chcete být jejich prostřednictvím v případě potřeby kontaktováni. 
3 Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče 
jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není 
způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude 
jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré 
víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. 
 



ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 
 
 

 
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 

 
 

Jméno, příjmení dítěte: …………………………………………………………………… 
Bydliště: ………………………………………………………………………………….. 
Celodenní stravování …………………………………………………………………..…. 
Polodenní stravování ………………………………………………………………….…. 
 
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas odevzdávat příspěvky a oznámí 
neprodleně každou změnu, který by měla vliv na stanovení poplatků za stravování. 
 
 
 
V …………………. Dne ………………  
 
Podpis zákonných zástupců …………………………………………………….…………. 
                                                               . 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poučení: 
 
 Přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy  
 Zákonný zástupce má možnost se seznámit s řádem mateřské školy, ve kterém jsou     

údaje týkající se přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání a kritéria pro přijímání dětí k 
předškolnímu vzdělávání.  

 Délka zkušebního pobytu dítěte může být stanovena na 3 měsíce   
 Rodič je povinen hlásit změny, v případě nepravdivých údajů lze ukončit docházku do MŠ  
 Nepřítomnost dítěte je rodič povinen nahlásit učitelce MŠ  
 Ředitelka školy může po písemném upozornění ukončit docházku dítěte v případě, že:  
 zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ  
 zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání a stravování ve 

stanoveném termínu a nedohodne-li s ředitelkou jiný náhradní termín 


