REGISTRAČNÍ ČÍSLO:
_____________________________________________________________________________________________
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Žádáme o přijetí svého dítěte ……………………………………………………………………
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a
Mateřská škola Ostrava -Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace,
odloučené pracoviště MŠ Mozartova 9, Ostrava – Zábřeh od ………………………………...
Jméno dítěte ……………………………………………..
rodné číslo ………………………

narození …………………….........
tel. kontakt ………………….

trvalý pobyt ……………………………………………… č. p. …… č. o. …… PSČ…………..
Adresa pro doručování …………………………………………………………………………..
Státní příslušnost ……..……….

Zdravotní pojišťovna …………………………….

1. Další údaje o dítěti:
Jména a data narození sourozenců dítěte ...…………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………………..
Které přenosné choroby dítě prodělalo …………………………………………………............
Jiné důležité údaje o dítěti ……………………………………………………………………….
2. Zákonní zástupci dítěte:
Jméno a příjmení otce …………………………………… narozen: ……………………...........
bytem: …………………………………………………………………………………………...
zaměstnavatel (adresa, telefon) …………………………………………………………………

Jméno a příjmení matky ………………………………… narozena: ………………………….
bytem: …………………………………………………………………………………………..
zaměstnavatel (adresa, telefon) …………………………………………………………………

3. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání z těchto důvodů ………………………………..
……………………………………………………………………………………………….......

4. Lékařská zpráva o způsobilosti dítěte k docházce do MŠ
Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním – má doklad, že je proti nákaze
imunní – nemůže se očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Jiné vyjádření lékaře:

Datum …………………

………………………………………
razítko, podpis

Dáváme tímto jako zákonní zástupci výše uvedeného dítěte výslovný souhlas k tomu,
aby mateřská škola používala osobní údaje uvedené na této přihlášce ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Zavazujeme se, že neprodleně ZŘ pro předškolní vzdělávání oznámíme výskyt přenosné
choroby v rodině nebo v nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou
nebo onemocnění přenosnou chorobou osoby, s níž dítě přišlo do styku.
Dítě bude do MŠ docházet:

*

celodenně

*

polodenně

*( nehodící se škrtněte )

Dítě dosud navštěvovalo MŠ: ……………………………………………………………………...
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsem podal/a na těchto MŠ:………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..

 Bereme na vědomí, že nebude-li se dítě účastnit předškolního vzdělávání dobu delší
než dva týdny bez omluvy, může být jeho předškolní vzdělávání ukončeno.
 Zavazujeme se k hrazení úplaty za předškolní vzdělávání a za školní stravování
podle směrnic školy.
Bereme na vědomí možnost ukončení předškolního vzdělávání v MŠ v případě neplacení
úplaty za předškolní vzdělávání a školní stravování v řádném termínu.


Platba v mateřské škole bude prováděna:
- úplata za stravování – bezhotovostně, na účet příspěvkové organizace do 18. dne
předchozího měsíce,
- úplata za předškolní vzdělávání - hotovostně, nejpozději do druhého pracovního
dne v daném měsíci.

Upozorňujeme rodiče na možný následek současného podání více přihlášek k předškolnímu
vzdělávání než jedné, a sice automatické vyřazení takových přihlášek z řízení o přijetí
k předškolnímu vzdělávání na základě litispendence, tj. v případě, kdy je vedeno řízení ve stejné
věci jiným správním orgánem.

Datum ………………

…………………………………
podpisy zákonných zástupců

