
MATEŘSKÁ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ – JIH 

ŠKOLNÍ 320, 334 52 MERKLÍN 

Registrační číslo:…………………………………..                        Počet dosažených bodů:……………………………. 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
 

Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na § 50 zákona č. 258/2000 Sb., v platném 

znění 

žádám jako zákonný zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy 

Merklín, okres Plzeň – jih 

Jméno a příjmení dítěte……………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození………………………………………..Rodné číslo……………………………………………………………………… 

Adresa místa trvalého pobytu………………………………………………………………………………….PSČ…………………. 

Státní občanství………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Celodenní docházka………………….Polodenní docházka……………………(zaškrtněte vyhovující variantu) 

Sourozenci (jméno a příjmení, navštěvují-li naši MŠ)……………………………………………………………………….. 

Dítě má/nemá speciálně vzdělávací potřeby (zaškrtněte vyhovující variantu) 

Údaje o zákonných zástupcích: 
 

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

Jméno a příjmení otce:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zákonní  zástupci se dohodli, že záležitosti  ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dle zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) bude vyřizovat zákonný zástupce: 

Jméno, příjmení, titul:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa místa trvalého pobytu:………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresa pro doručení písemnosti (popřípadě adresa datové 

schránky):………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpisy obou zákonných zástupců:………………………………………………………………………………………………….. 

V případě, že není možné připojit podpis jednoho z obou zákonných zástupců, doloží podepsaný 

zákonný zástupce plnou moc k zastupování dítěte ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do 

MŠ. 

Datum podání žádosti:………………………………………… 

 

 



MATEŘSKÁ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ – JIH 

ŠKOLNÍ 320, 334 52 MERKLÍN 

 

Prohlášení zák. zástupce: 
∙Byl/a jsem seznámen/a s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na šk. rok 2018/2019; 
∙Byl/a jsem seznámen/a s možností nahlédnout do spisu dítěte dle § 38 zák. 500/2004 Sb., správní řád 
v platném znění; 
Byl/a jsem seznámen/a s možností seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim dle § 36 odst. 
3 zákona 500/2004 Sb., správní řád v platném znění dne 22.5.2018 od 10,00 do 12,00 hodin v ředitelně 
MŠ; 
∙Veškeré údaje jsou pravdivé a úplné; 
∙Byl/a jsem seznámen/a s přiděleným registračním číslem dítěte. 

V Merklíně dne…………………………... 

Podpis pověř. zákonného zástupce………………………………………………………………………………………………………. 

Ke své žádosti přikládám: 

- Evidenční list pro dítě v mateřské škole – vyplněný a podepsaný oběma zákonnými zástupci a 
potvrzený dětským lékařem 

- U dítěte se zdravotním postižením – vyjádření školského poradenského zařízení (SPC, PPP) 

 

V Merklíně dne……………………………………… 

Podpis pověřeného zákonného zástupce 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 


