
Mateřská škola Lísek, Lísek 90, 592 45 Lísek 
 
 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 
Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném 
a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění 
pozdějších předpisů 
 

žádám jako zákonný zástupce dítěte o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, 
jejíž činnost vykonává Mateřská škola Lísek – příspěvková organizace 

 
 
 

                                                2021/2022                                   1.9.2021 
pro školní rok ………………………………… od …………………………… 

 
 
Dítě: 

Jméno a příjmení 

Datum narození 

Místo trvalého pobytu 

 
Žadatel (zákonný zástupce) 

Jméno a příjmení 

Místo trvalého pobytu 

Telefonní spojení 

E-mailová adresa 
 
Dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ustanovení § 892 rodiče zastupují dítě společně, jednat však může každý z nich. Dle 
ustanovení § 876 odst. 3 platí, jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že 
jedná se souhlasem druhého rodiče. 
 

Přílohy žádosti: 
 
1) doložení řádného očkování dítěte dle ustanovení §50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů (zákonný zástupce tuto povinnost dokládá 
potvrzením praktického dětského lékaře nebo předkládá doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se 
nemůže očkovaní podrobit pro kontraindikaci) 

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 
2) kopie rodného listu dítěte  ( bude sloužit k ověření údajů a poté skartována) 

 

 
Žádost podávám dne:                                                      ……………………………….. 
                                                                                                Podpis zákonného zástupce 
 
Podpisem žádosti prohlašuji, že jsem uvedl/a/ přesné, pravdivé a úplné údaje. Jsem si vědom/a/ toho, že pokud by mnou uvedené 
informace byly obráceny v opak, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům. 
 

Přihlášku přijala ředitelka školy pod číslem jednacím 
 
Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle Zákona o zpracování osobních údajů č.110/2019 
Sb.zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č.356/2000Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů v pl. znění. 



Potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte a čestné prohlášení žadatele 
(zákonného zástupce) 
 

 
Údaj o zdravotním postižení dítěte 
 
Dítě se zdravotním postižení                        ano*)                             ne*) 
 
(Pokud jde o dítě se zdravotním postižením, je nutné k žádosti přiložit písemné 
vyjádření školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře) 
 
 
                                                                                             
                                                                                                 podpis zákonného zástupce 
 
*) vhodné zaškrtněte 

 
Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním        ano*)                      ne*) 
 
je proti nákaze imunní 
 
nemůže se podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci 
 
                                                                     
 
                                                                                                                        
                                                                                                 razítko a podpis dětského lékaře 
x) vhodné zaškrtněte,  s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné 

 
Jako zákonný zástupce podávající žádost se zavazuji informovat druhého zákonného zástupce 
o zahájení, průběhu a výsledcích správního řízení a jiných záležitostech, spojených s docházkou 
do mateřské školy = povinnost rodičů jednat ve vzájemné shodě.  
(Pokud má dítě pouze 1 zákonného zástupce, rozhodnutí soudu je přiloženo v příloze této 
žádosti). 

 

 
Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si 
vědom/a toho, že pokud by mnou uvedené informace byly obráceny v opak, budu čelit všem 
z toho vyplývajícím právním následkům v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a c) 
 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (lze uložit pokutu do 10 000 Kč). 
 
 
 
 
 
 
 
 
V……………………dne:…………………………                                
                                                                                               Podpis žadatele 
                                                                                               (zákonného zástupce) 
 

 


