Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace
Miroslava Laníková, ředitelka
Lhotka 111
739 47 Kozlovice

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
(dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a
vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů)
Žadatel-zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………. .
Trvalé bydliště:…………..………………………………………………PSČ:………………
Telefon: ………………… e-mail:……………………………Dat. schránka č.:……………
Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………
Trvalé bydliště:…………………….………………………………………PSČ:……………..
Telefon: ………………… e-mail:……………………………Dat. schránka č.:……………..
Doručovací adresa, je-li jiná:
Žádám(e) o přijetí mého (našeho) dítěte
Jméno a příjmení:…………………………………………… Datum nar.: ………………….
Trvalé bydliště: ……………………………………………………………….PSČ:…………..
k předškolnímu vzdělávání v MŠ Lhotka, příspěvková organizace, Lhotka 111, 739 47,
s nástupem od ………………...
Seznámili jsme se s podmínkami (kritérií) pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Zákonní zástupci se dohodli, že jménem dítěte jedná: - matka-otec-oba rodiče (nehodící se škrkněte)

Datum a podpis zákonného zástupce
(zákonných zástuců):……………………………………………………………………………
V průběhu správního řízení máte možnost nahlížení do spisu (§36, odst. 3, zákona č.500/2004 Sb.)

Žádost přijata pod číslem jednacím:
Podpis odpovědného pracovníka:

MŠ/

/2019

dne: ………………………….

……………………………………………………………

Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace
Miroslava Laníková, ředitelka
Lhotka 111
739 47 Kozlovice

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Jméno a příjmení žadatele:
Datum narození:
Bytem:Lhotka
Telefon:
Jméno a příjmení žadatele:
Datum narození:
Bytem: Lhotka
Telefon:

e-mail:

e-mail:

Doručovací adresa:
Žádám(e) o přijetí mého (našeho) dítěte
, nar.: , bytem Lhotka , k předškolnímu vzdělávání v MŠ Lhotka, příspěvková organizace, Lhotka
111, 739 47, s nástupem od 1.9.2015.
Zákonní zástupci se dohodli, že jménem dítěte jedná: - matka-otec-oba rodiče (nehodící se škrkne).

Podpis zákonného zástupce:

Ve Lhotce

Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace, Lhotka 111, 739 47
Č.j.: MŠ/ /2019/01

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
jméno a příjmení:
zdrav. pojišťovna:

nar.:
rodné číslo:

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

1/

Dítě je řádně očkováno:

2/

Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:

3/

Jiná závažná sdělení:

4/

Účast na akcích: -škola v přírodě:
-plavecký výcvik:
-lyžařský výcvik:

5/

Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy:

V………………………………….. dne ………………

…….…………………………………………
razítko a podpis lékaře

