
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу 
Zákonný zástupce dítěte, jméno a příjmení/ Законний представник дитини Ім’я та прізвище: 

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

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання / у іноземця місце Проживання 

…………………………………………………………………………………………………………….
 
Kontaktní telefon (nepovinný údaj)/ Контактний телефон (необов’язкові дані): 

…………………………………………………………………………………………………………….
 
E-mail (nepovinný údaj)/ E-mail (необов’язкові дані): 

…………………………………………………………………………………………………….………
 
Adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu/pobytu: 
Адреса для надсилання пошти/якщо відрізняється від місця постійного проживання/проживання 

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

ŽÁDÁM O PŘIJETÍ DÍTĚTE / Прошу зарахувати дитину 
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává /до дошкільного навчального 
закладу, діяльність якого здійснює Základní škola a Mateřská škola Pec pod Sněžkou, Velká 
Pláň 144, 542 21 Pec pod Sněžkou, okres Trutnov/ навчального року 2022/2023 
Jméno a příjmení dítěte/ Прошу зарахувати дитину: 

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

Datum narození dítěte/ Дата народження дитини ................................................................................. 

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання /у іноземця місце проживання: 

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



*) v případě nesplnění zákonem stanovené podmínky nemůže být žádost přijata 
Dáváme svůj souhlas výše jmenované mateřské škole ve smyslu č. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se pracováním osobních údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. „GDPR“) ke zpracování a evidování 
osobních údajů uvedených v této žádosti. 
Svůj souhlas poskytuji pro účely řízení o přijetí mého dítěte do mateřské školy a vedení povinné dokumentace školy 
podle zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání 
mimoškolních akcí mateřské školy, úrazové pojištění dětí, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních 
materiálech MŠ, včetně internetových stránek mateřské školy a pro jiné účely související s běžným chodem mateřské 
školy. Souhlas poskytuji na celé období docházky mého dítěte do této mateřské školy a na zákonem stanovenou dobu, 
po kterou se tato dokumentace v mateřské škole povinně archivuje. 
Zároveň Vás informujeme, že naše MŠ přijala Zásady ochrany osobních údajů, které naleznete na webu školy, kde se 
dočtete více o zpracování osobních údajů a Vašich právech. 
Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že tento souhlas poskytujete dobrovolně. 
Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat písemných prohlášením nebo e-mailem. Pokud bude výmaz osobních údajů 
Vašich nebo Vašeho dítěte možný a nebude v rozporu s našimi jinými povinnostmi či oprávněnými zájmy, učiníme tak. 
Zároveň potvrzujete, že pokud jste poskytli osobní údaje třetích osob, zejména rodinných příslušníků, sdělíte jim tuto 
skutečnost a rovněž je informujete o přijatých Zásadách ochrany osobních údajů. 

V/ м. (назва населеного пункту)…………………………...dne / дата ……………………….……….. 

podpis zákonného zástupce dítěte/ підпис законного представника дитини 

………………………………………….

Vyjádření dětského lékaře: 


a) Vyjádření lékaře v souladu s ustanovením §50 zákona 258/2000 Sb. �) 

(nedokládá se u dítěte, které dosáhlo pátého roku před 1. září příslušného školního roku, kdy se začne 
vzdělávat) 

(не додається у дитини, яка досягла п’яти років до 1 вересня відповідного навчального року, коли 
вона починає навчання): 
(проживання дитини для визначення захворюваності (наприклад, договір оренди, свідоцтво про 
проживання), у разі сумнівів школа може попросити муніципалітет перевірити правильність реєстру 
населення; крайній термін повідомлення про зміну місця проживання в Чеській Республіці для 
іноземців з додатковим захистом – 3 робочі дні з дати цієї зміни) 

Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo 
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci: 

ANO / NE 

b) Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte 

Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy: 

ANO / NE



Přílohy: 


K žádosti je nutné doložit: 


1. vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do 
spisu) візовий документ дитини (для неособистих заяв, копія документа буде подана та внесена 
до файлу) 

2. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat; документ про повноваження 
представляти дитину 

3. místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v 
případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro 
hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny 
ode dne této změny; місце проживання дитини для визначення захворюваності (наприклад, 
договір оренди, свідоцтво про проживання), у разі сумнівів школа може попросити 
муніципалітет перевірити правильність реєстру населення; крайній термін повідомлення про 
зміну місця проживання в Чеській Республіці для іноземців з додатковим захистом – 3 робочі 
дні з дати цієї зміни 

4. potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti 
plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let). 

(pozn.: nedokládá se u dítěte, které dosáhlo pátého roku před 1. září příslušného školního roku, kdy 
se začne vzdělávat): 
Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že 
je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.) 
Додаток (прим.: не додається у дитини, яка досягла п’яти років до 1 вересня відповідного 
навчального року, коли вона починає навчання): 
Підтвердження педіатра про те, що дитині були зроблені всі призначені регулярні щеплення, 
має документ, що вона має імунітет до інфекції або не може вакцинуватися через наявність 
протипоказань (§ 50 Закону № 258/2000 Зб. «Про охорону здоров’я та внесення змін до 
деяких відповідних законів», з поправками і доповненнями) 
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