
 

 

 

 

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – celodenní docházka  
  

Vyberte MŠ:  5. MŠ Fügnerovo náměstí 47, Písek                       **   
                          

                         11. MŠ  Na Ryšavce 241, Písek                                **   
   

                         9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek         **  
  

Jméno a příjmení dítěte:  

Datum a místo narození:  

  

Místo trvalého pobytu dítěte  

Matka:  

Jméno a příjmení:   

Místo trvalého pobytu:  

Tel.:  

Adresa pro doručování (je-li odlišná od místa trvalého bydliště):  

  

Otec:  

Jméno a příjmení:   

Místo trvalého pobytu:  

Tel.:  

Adresa pro doručování (je-li odlišná od místa trvalého bydliště):  

  
*Nepovinný údaj. Tento údaj usnadňuje škole pružné správní řízení a zrychluje řešení duplicit, absence některých údajů, 

nesrovnalostí apod. 

**Zaškrtněte.  

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  

§865 (1) Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Má ji každý rodič, ledaže jí byl zbaven. Podle důvodové zprávy k 

tomuto zákonu povinnosti a práva rodičů vůči dítěti náležejí oběma rodičům zásadně stejně, ve stejném rozsahu. Není významné, že 

konkrétní podoba výkonu rodičovské odpovědnosti může být u obou rodičů rozličná. I rodič, který nemá dítě ve své výlučné péči, má 

i tak především právo na informace.  

§ 876 (1) Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě. (2) Hrozí-li při rozhodování o záležitosti dítěte nebezpečí 

z prodlení, může jeden z rodičů rozhodnout nebo dát přivolení sám; je ale povinen neprodleně sdělit druhému rodiči, jaký je stav věcí.  

(3) Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého 

rodiče.  

      e - mail: *       ID dat. schránky:*    

      e - mail:*       ID dat. schránky:*    



§ 877 (1) Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na 

návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče. (2) Za významnou 

záležitost se považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního  

uplatnění dítěte.  

Druhý zákonný zástupce není uveden z důvodu:    

Zápis dítěte v mateřské škole s ním byl/nebyl** projednán a se zápisem ve škole souhlasí/nesouhlasí**.   

Sourozenci dítěte v MŠ, do které je podávána žádost ve školním roce 2020/2021 - příjmení, jméno  

  
 Prohlášení zákonných zástupců dítěte:  

• Svým podpisem potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. 

• Správce je povinen poskytnout subjektu údajů informace o zpracování osobních údajů dle článku 13 

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a dle ustanovení § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informační povinnost činí správce prostřednictvím 

Směrnice na ochranu osobních údajů a Zásad ochrany osobních údajů, které byly poskytnuty na webových 

stránkách správce, na vyhrazených místech v interiéru správce a na vyžádání u kompetentních zaměstnanců 

správce. Zásady všech mateřských škol uveřejněné na webových stránkách lze nalézt zde 

https://www.zstylova.cz/dokumenty-ke-stazeni/ v sekci GDPR. Směrnici pak zde: 

https://www.zstylova.cz/?dokumenty=7239  

• Beru na vědomí, že výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod přiděleným registračním číslem na 

nástěnkách u vchodů do MŠ a na webových stránkách školy www.zstylova.cz nejdéle do 20.5.2021. V 

případě nepřijetí mám možnost se před vydáním rozhodnutí k těmto podkladům vyjádřit podle § 36 odst. 3 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a to dne 21. 5. 2021 od 9.00 do 12.00 hod.  v ředitelně mateřské školy   

  

V případě, že je žádost o přijetí dítěte  podána současně na další MŠ, uveďte  všechny  MŠ, na které 

žádost podáváte  a  preferenční pořadí jednotlivých MŠ:  
  

 1. ___________________________________________ 

 2. ___________________________________________  

 3. ___________________________________________  

  

V případě podání žádosti na 9. MŠ - KMŠ preferuji umístění dítěte:   

Pouze  v 9. MŠ **  
 

Pouze  v Křesťanské MŠ **  
 

Akceptuji obě možnosti - 9. MŠ nebo KMŠ **  

**Zaškrtněte.  

Přikládám**:   

1. Kopii rodného listu dítěte (u všech kopií jsou uvedeny souhlasy s pořízením kopií)  

2. Kopii občanského průkazu  

3. Doklad o očkování dítěte 

4. Další přílohy 

 Podpis/y zákonných zástupců      

V Písku dne   

Podpis vedoucí 

učitelky MŠ:  

  

  

Přidělené registrační číslo- nevyplňujte.  

Zašleme Vám pomocí SMS.  

Potvrďte přijetí.  
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