
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace 

Žadatel:  

jméno a příjmení: ......................................................................................................................... 

trvalý pobyt: ................................................................................................................................. 

doručovací adresa(pokud je odlišná): ......................................................................................... .......................... 

Správní orgán, jemuž je žádost doručována: Základní škola a mateřská škola, Třinec,  

           Kaštanová 412, příspěvková organizace 
 

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy k prázdninovému provozu 
 
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
 

žádám o přijetí mého dítěte k předškolnímu vzdělávání v prázdninovém provozu  

v mateřské škole Habrová 249, Třinec  

Jméno a příjmení dítěte: ......................................................... , datum narození ......................... 

trvalý pobyt: ............................................................................................................................... 

v těchto termínech (označte křížkem): 

   19. 7. - 23. 7. 2021            26. 7. - 30. 7. 2021            

Doplňující informace k žádosti:  

Jméno a příjmení matky: ........................................................., E-mail: ……..............................  

Telefon domů: .....………..…… do zaměstnání: …………………. mobil: …………………... 

Jméno a příjmení otce: ............................................................, E-mail: ….................................. 

Telefon domů: .....………..…… do zaměstnání: …………………. mobil: …………………... 

Dětský lékař: ......................................................................., zdr.pojišťovna: .............................. 

Alergie: ................................................................... Mateřská škola: .......................................... 

Jiné závažné informace: ............................................................................................................... 

 

Budu uplatňovat nárok na osvobození od placení příspěvku na provoz MŠ (dle vyhlášky  

o mateřských školách ve znění novely č. 214/2012 §6, odst. 6), doložím potvrzení o pobírání dávek  

i ofocené rozhodnutí o osvobození z MŠ.     ANO - NE 
 

K vyzvedávání mého dítěte pověřuji tyto osoby: 

Jméno a příjmení   vztah k dítěti   telefon 

......................................................   ............................      ............................................................ 

......................................................   ............................      ............................................................ 

......................................................   ............................      ............................................................ 

Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje 

mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění. 

Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského 

zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání 

mimoškolních akcí školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a 

fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely, 

související s běžných chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období docházky mého dítěte na této škole a na 

zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje.  Byl/a jsem poučen/a o 

právech podle zákona č. 110/2019 Sb.  

 

V  Třinci dne: ……………… podpis žadatele:….……………………………………… 

 
--------------------------------------------------------------- (údaje školy) -------------------------------------------------------- 
Datum doručení: 

Číslo jednací: 


