
 

                                                                      Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE  

k předškolnímu vzdělávání . 

 
Zákonný zástupce dítěte: 
Jméno a příjmení zákonného zástupce………………………………………………………………………….. 

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

Adresa pro doručování :/vyplňte v případě, že je odlišná od trvalého pobytu/…………………………………  

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

ID /datová schránka/:, popř. 

email.…………………………………………………………………………………………………. 

  
                                    Žádám o přijetí dítěte  
     
Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………………………………. 

Datum narození:…………………………………………………………………………… 

Adresa trvalého pobytu:……………………………………………………………………. 

 

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Tábor, Sokolovská 2417, 
pro školní rok 2023/24 s přijetím od …………… ………………………… 
 

na pracoviště mateřské školy    v ulici Kpt. Nálepky 2393, Tábor/* 

                                                   v ulici Sokolovská 2417, Tábor./* 

 

 

Na základě žádosti  o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zahájeno správní 

řízení v dané věci. S ohledem na tuto skutečnost, máte ve smyslu ust.§ 36 odst.3 zákona 

č.500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, jako zákonný zástupce zastupující účastníka 

řízení vedeného pod registračním číslem …………………/** právo seznámit se s podklady, 

na jejichž základě bude rozhodnuto. Pokud chcete této možnosti využít, můžete tak učinit ve 

dnech 18.5 a 19.5. 2023 od 10-12 hodin a od 14 -16 hodin v kanceláři ředitelky MŠ. 

 
   
Zákonný zástupce bere na vědomí , že: 

Škola zpracovává údaje o dítěti v souladu s § 28 odst. 2 písm. a), d), g), i) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem vedení 

dokumentace školy a školní jídelny. Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 

některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů..  

 

V.......................................dne.... ..................     ...................................................................... 

 

                                                                              Podpis zákonných zástupců, telefon 
Žádost přijal: / podpis a razítko MŠ/ 

 

 

 

 

*/  zaškrtněte 

**/ přidělí škola při podání žádosti. 
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