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PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
podle ustanovení § 34 a § 34a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Školní rok 2021/2022

Evidenční číslo

Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a mateřské školy Hnízdo

v Úněticích, příspěvková organizace 

• do  LESNÍ TŘÍDY MATEŘSKÉ ŠKOLY (věk 4 – 5 let)1

• do běžné třídy v případě uvolnění místa 1

Údaje o dítěti

Jméno a příjmení dítěte 2____________________________ datum narození____________________

rodné číslo____________________mateřský jazyk__________________státní příslušnost_________

místo narození ________________________________ zdravotní pojišťovna ____________________

bydliště ___________________________________________________ PSČ ___________________

adresa spádové MŠ (pokud je odlišná)__________________________________________________

docházka dítěte bude celodenní – polodenní 1

Zákonní zástupci dítěte

Jméno a příjmení otce___________________________________ tel. _________________________

Bydliště_______________________________________________email _______________________

Jméno a příjmení matky__________________________________ tel. _________________________

Bydliště_______________________________________________email _______________________

Zákonným zástupcem dítěte jsou: oba rodiče – jen matka – jen otec – jiná osoba______________2

Dítě  má – nemá1 znevýhodnění,  zdravotní  obtíže nebo mimořádné nadání,  které bude vyžadovat

speciální péči v souvislosti s plněním povinné školní docházky v běžné třídě:

Přihlašuji své dítě k celodennímu – polodennímu1 stravování.

________________________________________________________________________________

1 Nehodící se škrtněte, popř. doplňte

2 Osobní údaje uvedené v tomto dotazníku požaduje a zpracovává škola podle zákona č. 561/2004 Sb., 

školského zákona v platném znění a nařízení EP a Rady EU 2016/679 (GDPR).
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Jméno a příjmení dítěte: _________________________________________

 Vyjádření dětského lékaře:
Mateřská  škola  může  přijmout  pouze  dítě,  které  se  podrobilo  stanoveným  pravidelným

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

DOPORUČUJI NEDOPORUČUJI

přijetí dítěte do mateřské školy

OČKOVÁNÍ ŘÁDNÉ

Jiná závažná sdělení:

Datum: ........................................    .................................................................
razítko a podpis lékaře

Korespondence bude zasílána na adresu bydliště dítěte.

V                     dne ___________2021 Podpis zákonného zástupce:

_______________________________

_______________________________

Správnost ověřil: _____________________________           


