
MATEŘSKÁ ŠKOLA, CHRUDIM 4, STROJAŘŮ 846 
 

telefon: 469 688 488, e-mail: info@msstrojaru.cz 
 

 
 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU ZDĚLÁVÁNÍ 
 
 
Žádám o přijetí *mého syna – *mé dcery do Mateřské školy, Chrudim 4, Strojařů 846 
 
od:   ……………………………., 
 
na pracoviště: *Chrudim  Medlešice 
 
do speciální třídy: *NE                          ANO - speciální (Motýlci)     logopedická (Korálky) 
 
(k žádosti o přijetí na speciální třídu doloží rodiče doporučení speciálního poradenského zařízení) 
 
k docházce : *každodenní celodenní    každodenní  čtyřhodinové        
 
 
Jméno dítěte…………………………………………………… Datum narození…………………… 
 
 
Bydliště: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Žadatelé – zákonní zástupci dítěte: 
 
Otec dítěte: 
Jméno a příjmení………………………………………… Datum narození………………………….. 
 
 
Bydliště………………………………………………………………………………………………... 
 
Matka dítěte: 
Jméno a příjmení………………………………………… Datum narození………………………….. 
 
 
Bydliště:………………………………………………………………………………………………. 
 
*nehodící se škrtněte 

 
Sourozenec v MŠ ve školním roce 2022/2023:…………………………………………………….. 
 
Kontaktní telefon:………………. …………………………………………………………………... 
 
Kontaktní e-mail:…………………………………………………………………………………….. 
 
ID osobní datové schránky:…………………………………………………………………………… 



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

2/ Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti: zdravotní 
                                                                   tělesné 
                                                                   smyslové 
                                                                   jiné 
   Jiná závažná sdělení o dítěti: 

3/ Alergie: 

4/ Dítě je řádně očkováno:     

 

 
Dne:                                                                        Razítko a podpis pediatra: 
 

Poučení: 

Poskytnuté osobní údaje bude Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846, IČ 750 17 610 zpracovávat v souladu 

se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely zápisu dětí do MŠ. Osobní 

údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zápisu. Bez poskytnutí osobních údajů nelze činit 

žádné kroky vedoucí k úspěšnému zápisu dítěte do MŠ dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném 

znění. Zákonný zástupce dítěte má právo na přístup k osobním údajům ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o ochraně 

osobních údajů, a pokud se domnívá, že správce zpracovává jeho osobní údaje a osobní údaje dítěte v rozporu 

s ochranou jeho soukromého života či v rozporu se zákonem, může dle § 21 odst. 1 zákona o ochraně osobních 

údajů požadovat po správci vysvětlení či aby odstranil vzniklý stav. 

Jsem si vědom/a, že u dětí, pro které není předškolní vzdělávání povinné, vyžaduje škola v souladu s § 50 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, doklad o tom, že dítě se podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit 

pro trvalou kontraindikaci. 

 
Byli jsme seznámeni s kritérii pro přijetí dítěte do MŠ. 
 
Svým podpisem potvrzuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé, o svých právech jsem byl/a  
poučen/a a všemu jsem plně porozuměla/a. 
 
V Chrudimi dne………………………    ……………………………………… 
                  podpis zákonných zástupců dítěte  
 
Potvrzení převzetí žádosti: ……………………..  ………………………………. 
    dne     podpis 
 
Totožnost žadatelů byla ověřena podle OP č.: ……………………………………………….. 
 
Totožnost dítěte byla ověřena podle rodného listu:…………………………………………… 


