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ŽÁDOST K PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

 

Registrační číslo ……………                                               V Novém Bydžově dne…………....... 

 

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

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241, s nástupem od ……………………………..... . 

 

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

Datum narození: …………………………………………………………………………………. 

Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………………... 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, popř. osoby, která je oprávněná účastníka řízení 

(dítě) v přijímacím řízení zastupovat: …………………………………………………………....... 

Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………………….. 

Telefon: …………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………., e-mail: ………………………………... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Následující školní rok  je - není  *) posledním rokem před zahájením povinné školní docházky. 

 

Má - nemá *) výše uvedené dítě v MŠ Palackého sourozence, jméno: ……………………….. . 

 

Dítě je – není *) zdravotně postižené. 

 

Žádám o přijetí k celodenní - polodenní *) docházce v MŠ. 

 
*) hodící se zakroužkujte 
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Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom(a), že pokud by se tyto 

informace nezakládaly na pravdě, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním důsledkům 

v souladu s § 21 odst. 1 písm.b) a c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 

Prohlašuji, že jsme podali „žádost o přijetí dítěte“ pouze do výše zmíněné mateřské školy. 

 

V Novém Bydžově dne …………………….     

           …………………………. 

          podpis zákonného zástupce 

 
Pro dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, není nutné lékařské potvrzení dokládat. 

V případě, že se bude toto dítě účastnit několikadenní školní akce, např. ŠvP,  

bude lékařské potvrzení vyžadováno.  

 

 

V …………………………… dne ……………… 

         ………………………………….. 

                                                                                                         razítko a podpis lékaře 

 

Dítě se podrobilo pravidelným očkováním               ANO  -  NE 

nebo má doklad, že je proti nákaze imunní  

nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou  

kontraindikaci                                                           ANO  -  NE 

Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti 

 

▪ zdravotní                                                         ANO  -  NE 

▪ tělesné                                                             ANO  -  NE 

▪ smyslové                                                         ANO  -  NE 

▪ jiné                                                                  ANO  -  NE 

Jiná závažná sdělení o dítěti: 

Alergie:                     ANO  -  NE              konkrétně: 

Možnost účasti na akcích školy – plavání, školy v přírodě, sportovní aktivity    

 

                                                                                ANO  -  NE 
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