ŽÁDOST
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ve smyslu § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, žádám o přijetí svého
dítěte
jméno a příjmení dítěte :......................................................................................
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pohádka v Praze 12, Imrychova 937/15, Praha 4
Kamýk s nástupem od..........................
Současně předkládám vyplněný evidenční list dítěte a prohlašuji, že údaje v něm uvedené jsou
správné.

Datum:

---------------------------------------------------------Jména, příjmení a podpisy zákonných zástupců

Poučení:
1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od tří do šesti let.
2. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení
zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
3. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte
do jiné mateřské školy.
4. Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.
5. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného
vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro
děti a dorost.
6. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
7. Další podrobnosti jsou uvedeny ve školském zákonu (z.č 561/2004) ve znění pozdějších
předpisů.

EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ V MŠ POHÁDKA V PRAZE 12,
IMRYCHOVA 937/15, PRAHA 4 -KAMÝK
Jméno a příjmení dítěte:
Jméno

Rodné číslo

Příjmení

Státní občanství

Datum narození:

Zdravotní pojišťovna:

Místo narození:
Místo trvalého pobytu:
Město

Ulice

PSČ

Jméno a příjmení zákonných zástupců:
Jméno a příjmení otce:

Jméno a příjmení matky:

Místo trvalého pobytu:

Místo trvalého pobytu:*)

Adresa pro doručování písemností:

Adresa pro doručování písemností:*)

Telefon:

Telefon:

Mobil:

Mobil:

e-mail:

e-mail:

Vyjádření dětského lékaře:
Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy:

ano

ne

ano

ne

Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:
Zdravotní:
Tělesné:
Smyslové:
Jiné:
Jiná závažná sdělení o dítěti:
Očkování:
Alergie:
Možnost účasti na akcích školy
(plavání, švp)

V ………………………. dne:……………………

Datum zahájení školské služby:
Datum:

--------------------------------------------------razítko a podpis pediatra

Datum ukončení školské služby:
Datum:

Docházka:
K zápisu na

celodenní docházku

od

do

V………………………… dne:………………………..
Podpisy obou rodičů:………………………………
*) v případě, že se shoduje, nevyplňujte

……………………………………

