
                                         EVIDENČNÍ  ČÍSLO:  ……………………………   

   

  ZÁSTUPKYNĚ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Jméno a příjmení:      Marie Boturová 

                                            

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ 
  ŽADATEL (ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE): 

Jméno a příjmení žadatele: 

Bydliště: 

Kontakt - tel: 

              - e-mail:     

Žádám o přijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Tvarožná Lhota, 
p. o., Tvarožná Lhota 275, ke dni 1. 9. _______ 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE:  

Datum narození: 

Trvalé bydliště: 

SOUROZENCI:  
Jméno, příjmení, datum narození: 

 

 

ÚDAJE O RODINĚ: MATKA OTEC 

Jméno a příjmení:   

Bydliště:   



 

Informujeme, že Mateřská škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 
275, bude evidovat osobní údaje ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, v platném znění, a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném 
znění. Oznamujeme, že tyto informace budou použity pro účely vedení povinné dokumentace 
školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, a tyto údaje budou 
využívány na celé období docházky dítěte do této mateřské školy a na zákonem stanovenou dobu, 
po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje. Výše uvedené informace bude využívat pouze 
daná mateřská škola, která, bez zákonem stanovených případů, nesmí tyto osobní údaje poskytnout 
dalším osobám a úřadům.                          

Informujeme, že budou pořizovány fotografie vašeho dítěte z akcí konaných Mateřskou 
školou, Tvarožná Lhota, p.o., Tvarožná Lhota 275, k pozitivní propagaci v propagačních 
materiálech školy, pro webovou prezentaci na www.skolkatvaroznalhota.cz a pro facebookovou 
prezentaci po celou dobu docházky dítěte do MŠ.  

Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a beru na vědomí výše uvedené 
informace. 
 
 
 
Potvrzuji pravdivost a úplnost uvedených údajů v žádosti o přijetí dítěte do MŠ. 
 
 
 
 
Podpis zákonného zástupce dítěte   …………………………………………………………….. 
 

    Ve Tvarožné Lhotě dne   …………..…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žádost převzala dne  ……………………………….  
 
zástupkyně statutárního orgánu MŠ Tvarožná Lhota    
 

………………………………………………. 
                                                                                                           Marie Boturová 
 

 



VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE 
 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE:  

DATUM NAROZENÍ: 

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE: 

Dítě je řádně očkováno podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Jiná závažná sdělení o dítěti: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti: 

a)  zdravotní 
b)  tělesné 
c)  smyslové 
d)  jiné 

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

…………………………………………………………………………………………………………

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

Alergie:…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

V………………………………dne………………….       
                                                                                                   …………………………………….. 
                                                                                                                  Razítko a podpis lékaře 

 


