
ŽÁDOST  

O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA CELODENNÍ DOCHÁZKU 

 
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43 /2614            

odloučené pracoviště mateřské školy 
                                  Číslo jednací: ……………………………. 

         

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

 

ÚDAJE O DÍTĚTI 

Příjmení: Jméno: 

Datum narození:  

Národnost: Státní příslušnost: 

Trvalé bydliště: 

 

K zápisu od (datum nástupu - den, měsíc) ………………………….. školního roku 2020/2021                                                                                                          

 
 

ÚDAJE O RODINĚ DÍTĚTE 
OTEC – příjmení a jméno: 

 

 
Kontaktní telefon, e-mail: 

  

MATKA – příjmení a jméno: 

 
mobil: Kontaktní telefon, e-mail: 

  

na RD do: (*)                                                                      na RD s dalším dítětem (*)         

 

Tato žádost slouží zároveň jako PŘIHLÁŠKA K CELODENNÍMU STRAVOVÁNÍ 

(tj. dopolední svačina, oběd, odpolední svačina). 

 
 

Žádost podává ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE: 

 

Příjmení a jméno: …………………………………………………………………………………………………... 
 

 

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

 

Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………………………...... 

 

Adresa pro doručování (pokud není shodná s výše uvedenou adresou trvalého bydliště):  
 
…………………………………………………………………………………………………................................. 
 

 
 

……………………………………………                 …………………………………………… 
                datum podání žádosti                          podpis žadatele 

 
 

 

Poznámka:  (*) nehodící-se škrtněte! 



VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE – posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do MŠ 

 

1.   Jméno a příjmení posuzovaného dítěte: ………………………………………………....... 

 

2.   Datum narození posuzovaného dítěte: …………………………………………………..... 

 

3.   Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy: ano (*)      ne (*)  

 

4.   Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti: a) zdravotní  

    b) tělesné 

c) smyslové 

d) jiné 

 

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

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

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

 

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

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

 

5.   Posuzované dítě:  

      a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním     ano  (*)      ne (*) 
       
      b) je proti nákaze imunní (typ/druh): ……………………………………………………..... 
       
      c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh): ……………………………………     

 

6.   Dítě bere pravidelně léky:     ano  (*)      ne (*) typ/druh dávka: ………………………….. 

 

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

 

7.   Dítě se může zúčastnit školních akcí (škola v přírodě, výlety, plavání):     ano  (*)      ne (*) 

 

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

Poučení 

Proti posudku je možno podat podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.,  

o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho 

přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem 

zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku 

nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro 

nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou. 

 

 

…………………………….      ……………………………. 

    Datum vydání posudku          Podpis, příjmení lékaře, 

               razítko poskytovatele 

              zdravotnických služeb 

 

 

 

 

Poznámka:  (*) nehodící-se škrtněte!  


