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Přijato dne: 

Č. j.: 

 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  

v době provozu o letních prázdninách. 

 
Mateřská škola, do které je dítě zapsáno  / razítko ze stávající MŠ /  

 

 

 

 

 

 

 

a) Údaje o dítěti:     

                                      

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

 

datum narození:……………………………….……zdravotní pojišťovna……………………………...…. 

 

trvalý pobyt:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

telefonní kontakty v případě nezbytné potřeby 

 

matka: ……………………………………………..……otec:……………………………...……………………………… 

 

domů:………………………………………..další kontaktní osoba: .......................................................................  

  

 

b) Přijetí našeho dítěte do MŠ Šikulka požadujeme v době  

 

od: ……………………………………………………… do: ………………………………………………..…… 

od: ……………………………………………………… do: ………………………………………………..…… 

od: ……………………………………………………… do: ………………………………………………..…… 

 

Dítě z MŠ bude vyzvedávat: ………………………………………………………………………………………………….….. 

(pokud se nejedná o zákonné zástupce, je nutné přiložit zmocnění pro další osobu) 

 

V případě rozvedených rodičů: 

 

Č. rozsudku, ze dne: ………………………………………………………………………………………………………………..… 

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

Jiná důležitá sdělení zákonných zástupců pro správní řízení – pobírání sociálního, 

pěstounského příplatku apod. …………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Zdravotní stav dítěte: 

Prohlašuji, že naše dítě bylo řádně  proočkováno. 

Může – nemůže se zúčastnit všech běžných činností v konaných v MŠ. 
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Ze zdravotních důvodů nesmí vykonávat tyto činnosti: …………………………………………………………….. 

 

Upozorňuji na  ( např.: alergie, speciální péči, zvláštnosti charakteru apod.):………………………..… 

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

 

 

d) Platba : 

Stravné i úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ je nutné uhradit 1. den nástupu dítěte do 

zařízení. V tento den požadujeme nástup dítěte do 8.00 hod do zařízení (nástup v další dny si 

domluvíte dle Vašich potřeb). 

Poučení: 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a  poučen/a o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), zahájeno správní řízení v uvedené věci. 

Dále jsem byl/a poučen/a o tom, že: 

dle § 33 správního řádu mám právo dát se v řízení zastupovat zmocněncem, kterého si zvolím 

dle § 38 správního řádu mám právo nahlížet do spisu a pořizovat si z něj výpisy 

Beru na vědomí, že ve věci bude rozhodnuto dle § 71 správního řádu nejdéle do 30 dnů od ukončení 

podávání žádostí, a to písemně.  

     

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. 

 

 

 V České Lípě dne: ………………………..…                                                                       

 

 

 ............................................................................................................................. 

 trvalé bydliště, popř. doručovací adresa zákonného zástupce dítěte 

 

 

 ...................................................... 

 podpis zákonného zástupce dítěte 

 

 

Vyplňuje ředitelka MŠ: 

 

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

    rozhodnutí odesláno                                                         nástup dítěte do MŠ od: 

 

 

 

 

 

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

 správní řízení ukončeno dne:                                                      razítko a podpis ředitelky MŠ 

 

 


