
  Identifikátor žádosti: 

Mateřská škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace 

 

  

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Zákonný zástupce dítěte 

(pro doručování písemností a komunikaci v rámci správního řízení) 

 

Jméno a příjmení  

Adresa trvalého pobytu  

Doručovací adresa 

(liší-li se od trvalého pobytu)  

Adresa pro e-mailovou korespondenci 1)  

Číslo telefonu  

ID datové schránky 1) 

(má-li zákonný zástupce zřízenu datovou 

schránku fyzické osoby) 
 

  

 

 

Žádám o přijetí dítěte od školního roku 2022/2023 

Jméno dítěte  pohlaví dítěte  chlapec - dívka 

Příjmení dítěte  

Datum narození  

místo trvalého pobytu:  
(u cizince místo hlášeného pobytu)  

 

 

Sourozenci dítěte navštěvující zvolenou MŠ 2) 

Uvádět pouze sourozence, kteří budou navštěvovat školu i po 1. 9. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nepovinný údaj, který však zajišťuje rychlejší informování zákonných zástupců o průběhu správního řízení. 

2 Nepovinný údaj, který však zakládá případné bodové zvýhodnění v souladu s kritérií. 

 

 

 

 

 



Nedílnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost 

o provedeném povinném pravidelném očkování dítěte dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví. 

 

 

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé. 

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informační povinností správce údajů (viz příloha žádosti o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání). 

 

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád 

s možností využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 13. 5. 2022 od 8:00 do 10:00 

hodin v budově Mateřské školy ,,Kytička“, Burianova 972/2, příspěvková organizace. 

 

V souvislosti s probíhající rekonstrukcí Mateřské školy ,,Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková 

organizace bude ve školním roce 2022/2023 probíhat výuka v náhradních prostorách a to na adresách:  

1. Mateřská škola ,,Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace 

2. Mateřská škola ,,Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace 

 

Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatné právně jednat, postačí jen jeden z rodičů 

jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (mateřskou školou). 

Prohlašuji, že se rodiče dohodli, že s mateřskou školou bude jednat rodič uvedený v žádosti a že tento rodič 

jedná se souhlasem druhého rodiče. 
 

 

 

V ............................................. dne ....................         podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 

 
Do zvolené mateřské školy je nutné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve stanoveném termínu 

zápisu, a to v úterý 10. 5. 2022 v čase od 9:00 do 11:00 hod a odpoledne od 12:00 do 16:00 hod. 

 

 

 


