
 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

v Mateřské škole, Kunovice, Mládežnická 1321, příspěvková organizace 

 

Č.j. 
 

Registrační číslo  
(přidělené žadateli dle § 183, zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) 

 

 

ŽADATEL (DÍTĚ): 

Jméno a příjmení 

 

 

 

Datum narození  

Trvalý pobyt  

Bydliště (pokud se liší od trvalého pobytu)  

Požadovaná délka docházky         celodenní                                   polodenní 

 

Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů žádám o přijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání k datu (den, měsíc a rok) 

                                          ……………………………………………… 

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽADATELE: 

                 MATKA                    OTEC 

Jméno a příjmení  

 

 

Bydliště  

 

 

Telefon   

 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE (vyplní v případě potřeby zákonný zástupce ve spolupráci s ředitelkou): 

Např.: sourozenec v MŠ, zdravotní znevýhodnění, zařazení do třídy v případě možnosti apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S uvedenými údaji bude mateřská škola nakládat výhradně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,  

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. §22 odst. 3 písmeno c) potvrzujeme svým podpisem pravdivost a úplnost 

vyplněných údajů, zejména údajů o zdravotním stavu dítěte a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání dítěte. 

 



Vyjádření lékaře: 
Jméno a datum narození: 

V souladu s § 34 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, může mateřská škola, s výjimkou zařízení, 

do nichž je docházka povinná, přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci.  

 Dítě je očkováno dle zákona:                                ANO    -     NE 

 

 Dítě má doklad, že je proti nákaze imunní:         ANO    -     NE 

 

 Trvalá kontraindikace:                                          ANO    -     NE 

 

Jsou odchylky v psychomotorickém vývoji - jaké ?                           ANO                   NE 

 

Trpí dítě chronickým onemocněním - jakým? 

 

 

                           ANO 

 

 

                  NE 

 

Bere dítě pravidelně léky - jaké? 

 

 

                           ANO 

 

 

                  NE 

 

                                                           

Vyžaduje dítě speciální péči – pokud ano uveďte v jaké 

oblasti:                  a) zdravotní 

                              b) tělesné 

                              c) smyslové 

                              d) jiné 

  

 

Doporučuji přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

                            

                           ANO 

                     

                    NE 

 

Jiná sdělení lékaře: 

 

 

 

Datum:                                                          Razítko a podpis lékaře: 

 

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. §22 odst. 3 písmeno c) potvrzujeme svým podpisem pravdivost a úplnost 

vyplněných údajů, zejména údajů o zdravotním stavu dítěte a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání dítěte. 

  

Podpisy zákonných zástupců žadatele:  

         Matka: …………………………………….……………………………... 

          

         Otec………………………………………………………………………. 

 

       Žádost přijat dne:………………………převzala…………………………………………………… 


