
 

 

 

Mateřská  škola Měšice, okres Praha východ, 
příspěvková organizace, Nosticova 17, 25064 Měšice 

IČ: 75033399 

info@msmesice.cz, www.msmesice.cz, tel.: 777 304 024 

 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního 
roku 2023-24 

Žadatel (zákonný zástupce dítěte) : 
 
příjmení a jméno………………………………………..……….................................................................................. 
místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování): 
 
……………………………………………………………………………………………………….................................... 
 
kontaktní spojení: telefon, e-mail:…………………………………………………………………………………............ 
 
Správní orgán: 
Mateřská škola Měšice, okres Praha východ, příspěvková organizace, Nosticova 17, 250 64 Měšice u Prahy 

 
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon)  

 
žádám o přijetí mého dítěte ...................................................................... 
 
datum narození …....................................................................................... 
 
TrvaleHbytem......................................................................................................................................................... 

 
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Měšice, Nosticova 17, 250 64 Měšice u Prahy 
od 1.9.2023 k celodenní docházce. 
 
Dle ustanovení § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li 
zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se 
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Termín pro nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům  je 
stanoven na 9. května 2023 a 15. května 2023 vždy od 15.00 do 16.30 hodin v budově Mateřské školy 
Měšice Nosticova 17. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu 
s ust. §72 správního řádu oznámeno dne 22. května 2023 vyvěšením přijatých dětí pod registračními čísly na 
web stránkách školy (www.msmesice.cz) a na úřední desce (vedle vchodových dveřích do hlavní budovy MŠ 
Měšice). 
 
Osobní údaje, které nám prostřednictvím tohoto formuláře poskytnete, budeme zpracovávat výlučně za účelem 
rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dle § 34 školského zákona. Osobní údaje zpracováváme 
na základě právní povinnosti, příp. na základě výkonu veřejné moci. Pokud byste nám tyto údaje neposkytli, 
nebyli bychom schopni o přijetí dítěte rozhodnout. Osobní údaje nepředáváme třetím osobám, s výjimkou 
nadřízeného správního orgánu v případě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. Osobní údaje uchováváme pouze 
po dobu nutnou pro vyřízení Vaší žádosti. Máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, 
na omezení zpracování, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo 
podat stížnost proti zpracování Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ve všech záležitostech v oblasti ochrany 
osobních údajů se můžete obracet na správce osobních údajů, kterým je Mateřská škola Měšice, okres Praha 
východ, prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví, nebo na pověřence pro ochranu osobních 
údajů, kterým je Advokátní kancelář Fara s.r.o., IČ 022 98 783 se sídlem Táborská 411/34, Nusle, 140 00 
Praha 4, a to prostřednictvím e-mailu poverenec@akfara.cz nebo na adrese Táborská 411/34, Nusle, 140 00 
Praha 4. 
 
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé. 
 
 
 
 
V Měšicích dne:……………...................                                     Podpis žadatele:…………………………………..   


