
Základní škola a Mateřská škola Střelice, okres Brno – venkov, 
příspěvková organizace 

Komenského 585/2 
664 47 Střelice 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  
 
 

Jméno a příjmení žadatele 

(zákonného zástupce dítěte):………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresa trvalého pobytu:………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresa pro doručování:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kontaktní telefon a e-mail:………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ  

Střelice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, k datu……………………………………………………………. 

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

Datum narození:…………………………………………………………………. 

Adresa trvalého pobytu:………………………………………………………………………………………………………………………  

Státní občanství:………………………………………………………………….. 

Požadovaný způsob předškol. vzdělávání: ……………………………………….…………………………………………………. 

(povinné, celodenní, individuální, ve zbývající době) 

Beru na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů, které budou mít vliv na přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání, může způsobit dodatečnou změnu rozhodnutí o přijetí. 

Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala 

osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů v platném znění.  

 

Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti přijetí dítěte do MŠ bude vyřizovat jeden zákonný zástupce- 

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

Ve Střelicích dne………………………………………………..           …………………………………………………………………….. 
Podpis zákonného zástupce  
 
 

Žádost převzala………………………………………………………………a přidělila registrační číslo…………………………… 

 Zuzana Hloušková, zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání 

 



Pro dodržení podmínek, stanovených § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, při 
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, je součástí žádosti o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole vyjádření dětského lékaře. 

 

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE KE ZDRAVOTNÍMU STAVU 
 
 
 

1. Dítě je řádně očkováno a je možné ho přijmout do MŠ 
   dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb.  
   o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.                 ANO        NE 
 

2. Jsou odchylky v psychomotorickém vývoji?                                          ANO        NE  
 
                                                                                                                           JAKÉ? 
 

3. Trpí dítě chronickým onemocněním?                                                     ANO        NE    
 
                                                                                                                           JAKÝM? 
 

4. Bere dítě pravidelně léky?                                                                        ANO        NE  
 
                                                                                                                           JAKÉ? 
 

5. Jde o integraci postiženého dítěte do MŠ?                                           ANO        NE 
 
                                                                                                                           S jakým postižením?    
 

6. Doporučuji přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.                         ANO        NE 
 

Jiná sdělení lékaře: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    

Datum        Razítko a podpis lékaře 

 

 


