
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTĚ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Šedá políčka nevyplňujte – údaje doplní mateřská škola 

Číslo jednací:  

Registrační číslo 1  

Žádost přijata: dne  v hod.  

Žádost převzal:  Podpis  

 

Žadatel (dítě) 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Trvalý pobyt:  

 

žádá prostřednictvím svého zákonného zástupce 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Trvalý pobyt:  

Adresa pro doručování 2:  

Telefon:  

E-mail:  

ID datové schránky: 
(pokud je zřízena) 

 

 

o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává  

Název mateřské školy: 
Mateřská škola Radost, Rožnov p.R., příspěvková organizace, 
            Svazarmovská 1444, Rožnov pod Radhoštěm 756 61 

 

                                        od školního roku: 
 

V případě, že zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na více 

mateřských škol, stanoví preferenci mateřských škol pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 3: 

Mateřská škola 
Preferované 

pořadí 

Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p. R.,  

Na Zahradách 644  

Tylovice 1877  

Horní Paseky 307  

Mateřská škola Radost, Rožnov p. R. 
5. května 1701  

Svazarmovská 1444  

Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p. R. 
1. máje 1153  

1. máje 864  

Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R.  

 
1 Přidělené registrační číslo žadateli podle § 183 odst. 2 školského zákona. 
2 Uvádí se jen v případě, že adresa pro doručování je odlišná od adresy trvalého pobytu. 
3 Uvádí se jen v případě, že zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na více mateřských 

škol. Například pokud se rozhodne podat přihlášku na 3 mateřské školy, uvede u konkrétních mateřských škol jejich 

preferované pořadí 1 až 3. 

 



Zákonný zástupce bere na vědomí, že: 

- při přijímání žádosti předloží k ověření rodný list dítěte, průkaz totožnosti, a u cizinců právo 

pobytu na území ČR, 

 

Zákonní zástupci prohlašují, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a že se seznámili s pravidly 

a kritérii, podle nichž bude postupovat ředitelka mateřské školy při rozhodování na základě 

ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

 
Údaje uvedené v žádosti budou v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, používány 
pouze pro potřebu přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 

Podpis zákonného zástupce 

V:  

Dne:  

Podpis:  
 
 

 

 


