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Žádost přijata dne: …………………………..   

Č.j.:………………………………………….. 

Registrační číslo:…………………………….. 

 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

od školního roku 202_/202_ do MŠ Syrovice   

              
 

Jméno a příjmení žadatele: _______________________________________________________ 

 

Místo trvalého bydliště: __________________________________________________________ 

 

Adresa pro doručování (ulice, č.p., obec, PSČ): _______________________________________ 

 
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), 

  

žádám o přijetí dítěte:__________________________________________________________ 

  

narozeného dne: _____________________________________________________________  

 

k předškolnímu vzdělávání k datu:_______________________________________________ 

 

 

TYP DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MŠ (jde o Váš návrh dohody o docházce dítěte podle § 1a odst. 5, vyhlášky č. 

14/2005Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, a čl. 1 školního řádu) : 

 

□ Celodenní   

□ Polodenní 

□ Omezená  

 

 

Podpis zákonného zástupce/zákonných zástupců dítěte: 

 

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

 

Matka:………………………………………………. 

Otec: ……………………………………………….. 
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Potvrzení lékaře:  

 
Jméno a příjmení dítěte:_________________________________ 

Bydliště:_____________________________________________ 

Místo narození:________________________________________ 

Datum narození:____________________________rodné číslo:______________________ 

Zdravotní pojišťovna:___________________________________ 

 

 

Povrzení pediatra o řádném očkování dítěte pro účely přijetí do mateřské školy 

podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 

□ Dítě je řádně očkováno 

□ Dítě není řádně očkováno, ale proti nákaze je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci. 

□ Dítě není řádně očkováno z jiných důvodů, tudíž nesplňuje § 50 zákona č. 258/2000Sb., o 

ochraně veřejného zdraví, v platném znění 

 

Dítě je zdravé a může být přijato do mateřské školy:___________________________ 

Jiná sdělení o dítěti:_____________________________________________________ 

 

 

V ____________________________________ dne:____________________ 

 

                                                                                                            

 

Razítko a podpis lékaře: 

 

 

 

 
Přílohy žádosti  u dítěte uvedeného v § 16 odst.9 školského zákona:  

1, vyjádření školského poradenského zařízení 

2, případně také registrujícího lékaře 

 


