
 

 

MŠ, Těchlovice 

Těchlovice 120, Lhota pod/Libčany, 503 27 

 

k rukám ředitelky Jindřišky Svatoňové 

 

 

 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  
 

Žádáme o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává 

MŠ, Těchlovice, Lhota pod/Libčany od  ________________ (datum přijetí 1.9.2021 x jiné). 

Dítě: 

Jméno a příjmení: ___________________________________________________________ 

Datum narození: ____________________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu:  _______________________________________________________ 

Otec - jméno a příjmení: ______________________________________________________ 

Matka - jméno a příjmení: _____________________________________________________ 

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k předškolnímu 

vzdělávání bude vyřizovat zákonný zástupce: 

Jméno a příjmení: _______________________________________Telefon: ______________ 

Místo trvalého pobytu: ________________________________________________________ 

Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s místem trvalého pobytu): 

___________________________________________________________________________ 

E-mail:______________________________________Datová schránka__________________ 

Dítěti JE x NENÍ*) diagnostikováno mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, závažné vady 

řeči, závažné vývojové poruchy chování, souběžné postižení více vadami nebo autismus. 

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a toho, že pokud by mnou 

uvedené informace byly obráceny v opak, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům. Byli jsme seznámeni s kritérii pro přijetí 

dítěte do MŠ.  

Zpracování osobních údajů na žádosti je nezbytné pro splnění právní povinnosti (§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a § 34 odst. 5 a 6 zákona 
č. 561/2004 Sb.) a správce údajů je bude zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro vedení správního řízení a uchovávat po dobu 5 let. 

V ________________ dne: _______________           ______________________________________ 

       podpis zákonného zástupce dítěte 

 

VYPLNÍ ŠKOLA: 
 
Přijato dne…..…………….…………………….… 

Číslo jednací:  ……….…………………………… 

Spisová zn. ……………….…………………….... 

Počet listů: ………… počet příloh……………… 

Registrační číslo žádosti:………………..………  



 

 

 

POTVRZENÍ OD LÉKAŘE O OČKOVÁNÍ 

 

§ Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví 

splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě 

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se 

netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

 

Jméno dítěte __________________________  

 

Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (popř. splnilo podmínku nezbytného 

očkovacího statusu pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v rozsahu nejméně jedné dávky 

očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování 

hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka)    ANO x NE, *) 

 

 nebo má doklad, že je proti nákaze imunní       ANO x NE, *)  

 

nebo má doklad, že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (z dlouhodobého hlediska 

brání zdravotní stav dítěte podání očkovací látky).       ANO x NE. *) 

 

 

 

Datum:                                                                               Razítko a podpis lékaře:  

 

* hodící se zakroužkuje 

* nehodící se škrtne 

 

 

Údaje a doklady požadované k předložení u zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání: 

- Kopie rodného listu dítěte 

- průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (v případě zastupování dítěte jinou osobou než 

zákonným zástupcem dítěte, plná moc k provedení tohoto úkonu) 

- vyplněná a lékařem potvrzená žádost o přijetí  

- v případě dítěte se zdravotním postižením vyjádření školského poradenského zařízení 

 

 

Totožnost žadatele byla ověřena podle OP č. ............................................................. 

Totožnost dítěte byla ověřena podle rodného listu: ..................................................... 


