
 
  Mateřská škola Orangery, s.r.o. 
  Národních hrdinů 39, 190 12, 190 12 
                                                                                                                                          IČO:247 440 93, DIČ: CZ247 440 93 
  www.orangery.cz; tel. 602 662 887  
 

Zpracování osobních údajů na žádosti je nezbytné pro splnění právní povinnosti (§ 37 odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb. a § 34 odst. 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb.) a správce údajů je bude zpracovávat pouze v 

rozsahu nezbytném pro vedení správního řízení a uchovávat po dobu 10 let. 

 

Přijato dne: …………………… 

Č. jednací: …………………… 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do 

mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Orangery, od  

Jméno dítěte: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Místo trvalého bydliště:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Termín nástupu …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Typ docházky: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zákonný zástupce dítěte, popř. osoba, která je oprávněná účastníka řízení (dítě) v přijímacím řízení 

zastupovat: 

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Místo pobytu……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresa pro doručování písemností (pokud není shodný s místem trvalého pobytu): 

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

Kontaktní telefon:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

V Praze dne ………………………   ………………………………  ………………..…………………………. 

         žádost přijal  podpis zákonných zástupců 

 

 

Přílohy: 

http://www.orangery.cz/
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Zpracování osobních údajů na žádosti je nezbytné pro splnění právní povinnosti (§ 37 odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb. a § 34 odst. 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb.) a správce údajů je bude zpracovávat pouze v 

rozsahu nezbytném pro vedení správního řízení a uchovávat po dobu 10 let. 

 

1. Doporučení školského poradenského zařízení (v případě zdravotního postižení dítěte) 

2. Doporučení registrujícího lékaře (v případě zdravotního postižení dítěte) 

3. Evidenční list MŠ s vyjádřením lékaře: (doklad potvrzující, že se dítě podrobilo stanovenému 

pravidelnému očkování, případně doklad, že je proti nákaze imunní nebo, že se nemůže očkování 

podrobit pro trvalou kontraindikaci a to podle ustanovení §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů)  

Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 110/2017 Sb. o zpracování osobních údajů, 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. 

 

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 (bude zasláno emailem po zaregistrování žádosti) právo seznámit se s podklady, 

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

telefonické domluvě v kanceláři ředitelky MŠ. Informace k Rozhodnutí o přijetí budou zaslány emailem. 

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. 110/2017 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.  

http://www.orangery.cz/

