
7. základní škola a mateřská škola, Brněnská 36 Plzeň 

příspěvková organizace 

 

                                               
 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE   
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Registrační číslo:  

Zákonný zástupce 
Jméno a příjmení: 

 

Místo trvalého pobytu 
včetně PSČ, popř. jiná 
adresa pro doručování: 

 

Elektronická adresa: 
 

žádá o přijetí dítěte 
Jméno a příjmení: 
 

 

Datum narození: 
 

 

Místo trvalého pobytu 
včetně PSČ: 
 

 

 

k předškolnímu vzdělávání  
ve školním roce 2019/2020 do: 

 7. základní  a mateřské školy Plzeň, Brněnská 36, příspěvkové organizace  
 

Požadovaná docházka dítěte do mateřské školy v termínu: 

Odůvodnění žádosti: 
 

 

PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
 

 

Podmínky: 
1. Žádost společně s evidenčním listem a přihláškou ke stravování řádně vyplněné ve všech kolonkách je 

nutné odevzdat zpět do mateřské školy v termínu určeném ředitelkou školy. 
2. Před nástupem dítěte bude uhrazena záloha na stravné a úplata za předškolní vzdělávání v termínu 

stanoveném ve vnitřním předpisu dané mateřské školy. 
3. Rozdělení dětí do mateřských škol je plně v kompetenci ředitelek daných mateřských škol a bude 

upřesněno zákonným zástupcům s přidělením registračního čísla. 
 



7. základní škola a mateřská škola, Brněnská 36 Plzeň 

příspěvková organizace 

 

                                               
 

Kritéria: 
Přednostně jsou přijímány děti z městského obvodu Plzeň 1 a následně děti z jiných obvodů města Plzně. 
 
 

 

Zákonný zástupce bere na vědomí, že: 
škola zpracovává osobní údaje dítěte v rozsahu § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,                            
za účelem vedení školní matriky školy a školní jídelny. Při vedení školní dokumentace postupuje v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

Zákonný zástupce prohlašuje, že byl seznámen:  
 se skutečností, že podmínkou účinnosti rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy  

je zaplacení úplaty za předškolní vzdělávání a zálohy na stravné v termínu od určeném ve vnitřním 
předpisu dané mateřské školy 

 s tím že, v případě nezaplacení úplaty za předškolní vzdělávání a zálohy na stravné v uvedeném termínu 
zaniká účinnost rozhodnutí o přijetí, tzn. dítě nemá nárok na předškolní vzdělávání v prázdninovém 
provozu  

 s podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

 s kritérii pro přijetí dětí do mateřské školy 

 
Jiná sdělení rodičů škole: 
 
        
 

 

 

 

 

 

 

V Plzni dne: 

 

 

Podpis zákonného zástupce: 

 

 

 


