
Mateřská škola Hellichova, Praha 1, Hellichova 300/13, IČ 67365957 

Žádost k přijetí dítěte do mateřské školy 
k celodenní docházce na školní rok 2021/2022 
 

Jméno a příjmení dítěte: 
 

 

Datum narození: 
 

Registrační číslo: (vyplňuje škola)    21/ 

Aresa trvalého pobytu dítěte: 

 

Zákonní zástupci žádají o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání k 1.9.2021 

Matka (zákonný zástupce)     

Jméno a příjmení matky: 

 

 email: 

 

Telefonní kontakt: 

 

Datová schránka fyzické osoby 

 

Otec (zákonný zástupce) 

Jméno a příjmení otce: 

 

 email: 

 

Telefonní kontakt: 

 

Datová schránka fyzické osoby 

 
 

Adresa pro doručování písemností:    

(liší-li se od trvalého pobytu) 
 

Další důležité údaje o dítěti (mentální, tělesné, zrakové, sluchové postižení, závažné vady řeči,  závažné 
vývojové poruchy chování , autismus) 

        *  ANO(uveďte jaké)                                                                                                        NE 
Tuto skutečnost doložím :  vyjádřením poradenského zařízení, lékařským potvrzením, jiným potvrzením 

Budu žádat o Individuální předškolní vzdělávání § 34a zákona 561/2001,Sb.(školský zákon): *  ANO x NE  
 

 

Nedílnou přílohou této žádosti je kopie rodného listu dítěte a potvrzení o řádném očkování dítěte na 
vyplněném Evidenčním listu 

Souhlasím  s umístěním v jiné mateřské škole   na území Prahy 1     *   ANO x    NE                   
Název školy:   

*nehodící se škrtněte 

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené informace jsou pravdivé a že jsem byl/a dostatečně seznámen/a  
s “Kritérii pro přijetí dítěte do MŠ“. Beru na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů lze řízení zrušit. 
Veškeré údaje zde uvedené budou zpracovávány v souladu ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). 

 
Záležitosti spojené s přijetím dítěte do mateřské školy 
bude vyřizovat zákonný zástupce (jméno a příjmení) ………………………………………………… 

 
 
V Praze dne …………….........….....    …………........………………………………… 

                     Podpis zákonného zástupce dítěte 
 
Podle  §892 a § 893 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník, stačí jeden z podpisů zákonného zástupce, pokud jsou zákonní 
zástupci ve shodě 
 
 
Zákon o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání‚ školský zákon) 561/2004 Sb., ředitelka mateřské školy rozhoduje o 
přijetí dítěte do mateřské školy, případně stanovuje zkušební dobu pobytu dítěte (3 měsíce) 
Vyhláška 43/2006 Sb., §1a odst.5 ..při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky 
do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole. 

 


