
 

 

Základní škola a Mateřská škola Těškovice,  
               příspěvková organizace 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE  
          k předškolnímu vzdělávání 
           pro školní rok 2017 /2018 

 
Registrační číslo:*)…………………………. 

Datum přijetí k předškolnímu vzdělávání: 1. 9. 2017 
  

                                       

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE: 

rodné číslo: 

 

 

Rodné číslo: Kód zdravotní pojišťovny: Státní občanství: 

Datum a místo narození: 

 

Národnost: 

Adresa: 

 

     žádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole v Těškovicích ve 
školním roce 2016/17 

ÚDAJE O RODINĚ DÍTĚTE 

Titul, jméno a příjmení otce: 

bydliště: 

datum narození:                                               tel.:                                                    email:  

zaměstnavatel otce: 

Titul, jméno a příjmení matky: 

bydliště: 

datum narození:                                              tel.:                                                     email:     

zaměstnavatel matky: 

Sourozenci – jméno a datum narození: 

 

 

Prohlášení zákonného zástupce:         - zakroužkujte zvolenou odpověď - 

1.  a) Dítě nedochází do jiné mateřské školy.           

     b) Dítě dochází do mateřské školy…………………………………………………….................................................................................... 

2.  a) Žádost o přijetí dítěte nepodáváme současně do jiné mateřské školy.  

     b) Žádost o přijetí dítěte podávám současně do jiné MŠ …………………………………………………….…………………………………. 

3.  Byl/a jsem seznámen/a s provozem MŠ, který je od 6:15 do 16:00 hodin.    

4.  Byl/a jsem seznámen/a s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro aktuální školní rok. 

                   

                                                                                                              Podpis ----------------------------------------------------------- 

 

      *) 
Vyplňuje mateřská škola v den konání zápisu. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Razítko organizace 



 

 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE 

 

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE 

 

1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy 

2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti 

- zdravotní postižení –  tělesné ………………………………………………………………………………………………..…………………… 

                                – mentální …………………………………………………………………………………………………………………... 

                                – smyslové ………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                – vady řeči ………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                – vývojové poruchy chování (ADHD, ADD…) ………………………………………………………………………….. 

                                – autismus ………………………………………………………………………………………………………………...... 

                                – jiná závažná sdělení o dítěti ……………………………………………………………………………………………. 

- zdravotní znevýhodnění …………………………………………………………………………………………………………………………... 

- odchylky v psychomotorickém vývoji…………………………………………………………………………………………………………...... 

3. Dítě bylo řádně očkováno: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. alergie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dítě se může účastnit akcí školy:  

• plavání – ANO - NE                                                                     

• saunování – ANO - NE                               

• školy v přírodě – ANO - NE          

• lyžování – ANO - NE                                   
 

V …………………………………. dne:…………………………………….                                ……………………………………………………                                                     

                                                                                                                                                                  razítko a podpis lékaře 

 

         Beru na vědomí svou povinnost předávat dítě učitelce do třídy, hlásit změny údajů a omlouvat 

nepřítomnost dítěte v mateřské škole. 
 

          V……………………………….dne:…………………  Podpisy obou rodičů: 
                                                                                                                        

  ………..………………………………… 

 

 ………………………………,,………… 

Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby v rodině nebo nejbližším okolí dítěte, 
onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž dítě přišlo do styku. 

Jsme si vědomi, že uvedením nepravdivých údajů, které budou mít vliv na přijetí dítěte do mateřské školy, můžeme způsobit dodatečnou 
změnu rozhodnutí o přijetí.  

Bereme na vědomí, že nezaplacení úplaty za vzdělávání v mateřské škole dle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,  
o předškolním vzdělávání, v platném znění a poplatků za stravování lze považovat za narušení provozu závažným způsobem. V souladu s 
§ 35 zákona č. 561/2004 Sb. pak lze docházku dítěte do mateřské školy ukončit, o čemž budeme informováni 7dnů předem.  

Dáváme svůj souhlas mateřské škole ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o zdravotním 
stavu našeho dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlas poskytujeme 
na celé období školní docházky našeho dítěte do této mateřské školy a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, 
vědecké účely a archivnictví.      ANO – NE 
Rovněž dáváme souhlas s pořizováním fotografií, audio záznamů a videozáznamů i s jejich využíváním v propagačních materiálech školy, 
včetně internetových stránek školy. Také souhlasíme s účasti svého dítěte na akcích pořádaných školou mimo budovu MŠ a v případě 
konání této akce mimo obec s dopravou na místo určení autobusem. Souhlas poskytujeme na celé období školní docházky našeho dítěte 
do této mateřské školy.   ANO - NE                                                                              

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že zmocnění k doručování písemností týkajících se práv a právem chráněných zájmů dítěte po dobu 
předškolního vzdělávání v mateřské škole má jeden z nich:  

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

Žádost zaevidovaná dne: ……………………………..                                                                   přijetí – nepřijetí k předškolnímu vzdělávání      

 
Podpis zákonného zástupce dítěte: ………………………..       ………………………………..                ………………………………………..                                                  
                                                                                                     Mgr. Soňa Jarošová, ŘŠ                        Bc. Kateřina Parmová, VU MŠ 


