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MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLÁČEK 
Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 

            Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání   

 příjmení a jméno zákonného zástupce:     

 trvalé bydliště:  

 

 kontaktní adresa: 

 

 mob., pevná linka:      *e-mail: 

 

žádá o přijetí dítěte  

 
příjmení a jméno dítěte ________________________________________________________ 

 

datum narození ____________________bytem _____________________________________ 

 

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Obláček Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 

 

 s nástupem od: 

 

Současně podávám Žádost do MŠ:                                       Upřednostňuji MŠ: 

 

V případě neumístění dítěte máme zájem o jinou MŠ na Praze 14:     ano  x   ne 

 

Žádám o poskytnutí podpůrných opatření dle Doporučení pro vzdělávání žáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami (vystavené PPP či SPC):       ano  x  ne 

 
Informace o ochraně osobních údajů: 

Beru na vědomí, že mateřská škola v rámci své činnosti zpracovává jako správce moje osobní údaje a 

osobní údaje mého dítěte ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 

27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a bližší informace ke zpracování, které probíhá 

bez ohledu na to, zda byl udělen souhlas či nikoliv, jsou uveřejněné na webových stránkách správce na 

adrese http://ms-oblacek.cz/dokumenty/ (v dokumentech „Informace o ochraně osobních údajů“ a 

„Seznam agend“). O všech činnostech, které budou podléhat udělení souhlasu zákonných zástupců, 

bude škola informovat na začátku školního roku. Udělení souhlasu bude dobrovolné a o všech jeho 

náležitostech budou zákonní zástupci včas informováni. 

 

Beru na vědomí, že bude-li dítě přijato, ale změní se situace a dítě do MŠ nenastoupí, je mojí 

povinností dítě odhlásit. Nebude-li dítě odhlášené, bude MŠ požadovat platbu za školné. 

Ke své žádosti přikládám Evidenční list dítěte 

 

 

V Praze, dne:                              _______________________________ 

                podpis zákonného zástupce  
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Ověření údajů: 

 

Dne …………………..………… byly zkontrolovány předložené dokumenty k zápisu k ověření 

totožnosti a bydliště dítěte. (RL dítěte, OP zákonného zástupce, pas, jiný doklad) 

 

 

Ověření provedla                                            ________________________________

           za MŠ  
* nepovinný údaj 
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