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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 
PŘIHLAŠOVANÉ DÍTĚ 

JMÉNO: 

 

PŘÍJMENÍ: 

DATUM NAROZENÍ: 

 

MÍSTO NAROZENÍ:  

 

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: TERMÍN NÁSTUPU DÍTĚTE DO MŠ: 

 

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ: 

 

 

DORUČOVACÍ ADRESA: (POKUD SE LIŠÍ OD TRVALÉ) ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA: 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: TELEFON: 

EMAIL: ID DATOVÉ SCHRÁNKY (POKUD JE ZŘÍZENA): 

 

 

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ: 

 

 

POŽADOVANÁ DÉLKA DOCHÁZKY * 

CELODENNÍ         POLODENNÍ     INDIVIDUÁLNÍ 



*nehodící se škrtněte 

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE 

 

1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy:        ANO      NE          *            

2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:   ANO      NE   * 

a)  zdravotní 

b)  tělesné 

c)  smyslové 

d)  jiné 

 

  Jiná závažná sdělení o dítěti: 

  Alergie: 

 

 

3. Dítě je řádně očkováno v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví: 

ANO          NE    * 

 

 

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

                                                                                                                                  Razítko a podpis lékaře 
*nehodící se škrtněte 

 

Souhlasím s tím, aby Mateřská škola Lesní Hluboké, příspěvková organizace, Lesní Hluboké 34, evidovala osobní 

údaje ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, zákona č. 133/2000 

Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění a v souladu s nařízením 679/2016, obecným nařízením o 

ochraně osobních údajů. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

změn a doplňků. Souhlas poskytuji na celé období docházky dítěte do této mateřské školy a na zákonem stanovenou 

dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené mateřské škole, která, bez 

zákonem stanovených případů, nesmí tyto osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.    

                       

Jako zákonný zástupce jsem povinen informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

 

POTVRZUJI PRAVDIVOST A ÚPLNOST UVEDENÝCH ÚDAJŮ   
 

 

V ....................................... dne ............................ 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                 .................................................................................. 

                          Podpis zákonného zástupce dítěte 
 

 

 

PŘIJETÍ ŽÁDOSTI 
ŽÁDOST PŘIJATA DNE: 

 

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: PODPIS ŘEDITELKY: 


