
Mateřská škola a Základní škola Vedrovice, okres Znojmo, příspěvková organizace 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
Registrační číslo........................                              Č.j.:........... Žádost přijata dne:.......... 

Zákonný zástupce dítěte: 
Jméno a příjmení:................................................................................................................................ 
Adresa pro doručování písemností:.................................................................................................... 
E-mail:.................................................................................................................................................... 

žádá o přijetí dítěte 

Jméno a příjmení:.................................................................................................................................., 
datum narození:.............................................................................................................................., 
trvalý pobyt:................................................................................................................................ 

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole a Základní škole Vedrovice, okres 
Znojmo, příspěvková organizace ve školním roce 2018/2019 

Datum nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání:      od 

Požadovaná délka docházky do MŠ 

Celodenní – polodenní – 4 hodiny denně 

Jiný požadavek zákonného zástupce dítěte na pobyt dítěte v MŠ: 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

Údaje o rodině 
Otec – zákonný zástupce 
Jméno a příjmení:............................................................................................................ 
Trvalé bydliště:................................................................................................................ 
Telefon:............................................................................................................................ 

Matka – zákonný zástupce 
Jméno a příjmení:............................................................................................................ 
Trvalé bydliště:................................................................................................................ 
Telefon:............................................................................................................................ 

Sourozenci – jméno, příjmení a datum narození 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 Dáváme svůj souhlas MŠ Vedrovice 290, okres Znojmo k tomu, aby evidovala osobní údaje, 



včetně rodného čísla našeho dítěte, ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace 

školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, pro vedení zdravotní 

dokumentace, psychologických a jiných vyšetření, pro mimoškolní akce školy (školní výlety), 

úrazové pojištění dětí a pro jiné účely související s běžným chodem školy.  

 Souhlas poskytuji na celé období předškolního vzdělávání dítěte na této škole a na zákonem 

stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje. Souhlas poskytujeme pouze 

uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů, nesmí tyto údaje poskytovat dalším 

osobám a úřadům.  

Ve Vedrovicích dne:.......................................................... 

Podpis zákonného zástupce dítěte:.................................................................................. 

Vážení rodiče, na adrese www.zsvedrovice.cz, http://msvedrovice.rajce.idnes.cz, jsou stránky naší 

MŠ. K uveřejňování fotek Vašich dětí, potřebujeme Váš souhlas. Tento souhlas poskytujete na celé 

období školní docházky Vašeho dítěte. 

Souhlasím s uveřejňováním audio a video záznamů, fotek na internetových stránkách, nástěnkách 

školy atd.. Byli jsme poučeni o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, zejména o 

svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to bez udání důvodů. 

ANO x NE 

Podpis zákonných zástupců:..................................................................................................... 

http://www.zsvedrovice.cz/
http://msvedrovice.rajce.idnes.cz/

