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Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Nučice 
 

 

Pro docházku:   nepravidelnou polodenní celodenní 
(žádající zakroužkujte) 

 

 

Jméno a příjmení dítěte  

Datum a místo narození (úplné)  

Rodné číslo  

Národnost  

Státní příslušnost  

Trvalé bydliště   

Zdravotní pojišťovna  

Dětský lékař (jméno, telefon)   

 

 

Jméno a příjmení otce  

Trvalé bydliště  

Telefon  

e-mail  

ID datové schránky  

 

 

Jméno a příjmení matky  

Trvalé bydliště  

Telefon  

e-mail  

ID datové schránky  

 

 

 

 

 

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

vyřizovat zákonný zástupce  
 

jméno a příjmení:……………………………………………………………………………… 

 

 

http://www.zs-nucice.cz/
mailto:info@zs-nucice.cz


 

Vyjádření dětského lékaře 
 

1. Dítě je zdravé, bylo řádně očkované, může být přijato do MŠ bez omezení 

2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti: 

 Zdravotní 

 Smyslové 

 Tělesné 

 Alergie 

 Jiná závažná sdělení o zdravotním stavu dítěte 

(zdravotní stav dítěte vyžaduje speciální péči, uveďte tuto skutečnost a upřesněte ji) 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                          podpis a razítko pediatra                                                                  

 

U rozvedených rodičů 
 

Číslo rozsudku: …………………………………………. ze dne ……………………………… 

 

Dítě svěřeno do péče: …………………………………………………………………………… 

 

Umožnění vydání dítěte druhému rodiči:     NE                                    ANO – kdykoliv 

 

Ano – za těchto podmínek: ……………………………………………………………………… 

 

 

Odklad školní docházky  
 

Odklad školní docházky stanoven ZŠ …………………………………………... pro šk. rok ………………………… 

Číslo rozhodnutí: ………………………………………..........................................ze dne ……………………………... 

 

 
Poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné 

zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pro úrazové pojištění dětí, pro provedení psychologických vyšetření osobní údaje a 

zvláštní údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.  

Dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální 

pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb.  

Byl/a jsem poučen/a o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. 

 

Souhlasím …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Prohlašuji, že výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti.  

 

Podpisy zákonných zástupců (u samoživitelů pouze jeden podpis) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 


