
Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13         č.j. :              

Sídlo:                      Registrační číslo: 

                                                                           

Ž Á D O S T 

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 
v souladu s § 34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění  

Žádáme o přijetí našeho dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018: 

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

Datum a místo narození: ………………………………….... Rodné číslo: ………………….... 

Trvalý pobyt: …………………………………………………………………. PSČ: ………… 

Zdravotní pojišťovna dítěte: ………………………….... Státní občanství: …………………… 

 

Zdravotní stav dítěte: 

1. Je dítě zdravé, způsobilé k pobytu v mateřské škole v kolektivu až 28 dětí ve třídě?: 

…………………………………………………………………………………………………...  

2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti 

    a) zdravotní b) tělesné c)smyslové d) jiné 
U dítěte se SVP žadatel o přijetí předloží vyjádření školského poradenského zařízení dle § 16 zákona 

č.561/2004 Sb.    

Jiná závažná sdělení o dítěti: …………………………………………………………………     

…………………………………………………………………………………………………... 

    Alergie: ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

3. Je dítě řádně očkováno? : …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

U dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, nemusí být uveden údaj o očkování.  

4. Možnost účasti na akcích školy – plavání,  saunování,  škola v přírodě, celodenní výlety. 

 

V Praze dne: 

                                                                                        

                                                                                                  …………………………………. 

                                                                                                           razítko a podpis lékaře 

 

Žadatelé: 

1. Jméno a příjmení matky dítěte*),titul: …………………………………………………........ 

Datum narození: …………………………….. Rodinný stav: ……............................................. 

Trvalý pobyt: …………………………………............................................................................ 

Kontaktní spojení: ……………………………………………………………………………… 

 

2. Jméno a příjmení otce dítěte*),titul: ………………………………………………………… 

Datum narození: …………………………….. Rodinný stav:………...………........................... 

Trvalý pobyt: …………………………………............................................................................ 

Kontaktní spojení: ……………………………………………………………………………… 

*) nebo jiný zákonný zástupce 

 



Požadovaná délka docházky dítěte:   celodenní  

(vybranou variantu zaškrtněte)                      jiná docházka ……………………………………... 

 

V případě rozvodu rodičů, zbavení či pozastavení rodičovských práv, uveďte číslo jednací 

rozhodnutí soudu a komu bylo dítě rozhodnutím soudu svěřeno: ……………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Jiná sdělení: 
(Zde uveďte odůvodnění své žádosti, přání a požadavky k zařazení dítěte v rámci mateřské školy, uveďte i jiné 

údaje o svém dítěti, které považujete za potřebné, aby učitelka o Vašem dítěti věděla.) 

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pokud podáváte více žádostí, uveďte preference: …………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Prohlášení :  
 
Souhlasíme s uchováním osobních údajů předaných MŠ Na Zvoničce při zápisu k předškolnímu vzdělávání i 

v případě nepřijetí mého dítěte v řádném termínu. Souhlas s uchováním dávám uvedené škole až do doby 

dodatečného přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, nejdéle však na dobu 1 roku. Svůj souhlas poskytujeme 

pro účely vedení povinné dokumentace školy podle § 28 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. 

Současně prohlašujeme, že jsme byli informováni a poučeni ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění.  
 

Souhlasím / nesouhlasím s užitím autorských děl svého dítěte pro účely výstav a soutěží.  

 

Souhlasím / nesouhlasím  s pořizováním fotografií mého dítěte z akcí pořádaných mateřskou 

školou, aby mohla být využita v souvislosti s posláním předškolního vzdělávání pro účely 

další prezentace školy (např. fotografie z akcí na nástěnkách ve škole, na webových stránkách 

školy). 

 

Dle § 36, odst.3 správního řádu musí být zákonným zástupcům před vydáním rozhodnutí dána 

možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti můžete využít do 25.5.2017. 

Termín si rezervujte na telefonním čísle 244 461 255. Po uplynutí tohoto termínu bude 

ve věci vydáno rozhodnutí.  
 

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí dítěte převezme zákonný zástupce osobně u ředitelky školy. 

 

Prohlašujeme, že jsme se seznámili s celým sdělením v žádosti, s přílohami k žádosti 

včetně kritérií a provozní doby MŠ a že všechny údaje uvedené v žádosti o přijetí dítěte 

jsou pravdivé.  

 

V Praze dne:                                                              …………………………………………… 

                                                                                          podpisy obou žadatelů (žadatele) 

 

 

 

Vyplňuje mateřská škola: 

1. Trvalý pobyt dítěte:  ano  x  ne                     2. Trvalý pobyt zákonného zástupce (OP):  ano  x  ne 

3. Rodný list dítěte:  ano  x  ne                         4. Jiný doklad:  ano  x  ne  

Datum: ………………………   Podpis zapisujícího: ………………………………………………… 


