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ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

žádám o přijetí mého dítěte: 

 

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

 

Trvalý pobyt dítěte:……………………………………………………………………………... 

 

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

 

Rodné číslo: ……………………………………… Státní občanství:………………………….    

  

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:………………………………………………………… 

 
Přijetí k předškolnímu vzdělávání žádáme od:……………………………………………… 

          (datum uveďte ve tvaru: den, měsíc, rok) 

 

Přijetí k předškolnímu vzdělávání preferujeme do mateřské školy: 

   *) Dittrichova 243/14, Krásná Lípa 

   *) Masarykova 671/24, Krásná Lípa 

    

 

 

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

 

Vyjádření lékaře: 

1. Dítě je řádně očkováno: ANO - NE 

2. Dítě se zdravotním postižením: ANO – NE 

3. Jiná sdělení o dítěti: 

 

 

 

 

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

 



MŠZŠ

Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa,  
        příspěvková organizace 

     Školní 558/10, 407 46 Krásná Lípa, tel. 731 506 939 

e-mail: podatelna@zskrasnalipa.cz 

 

Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa  IČO: 72742526, DIČ: CZ 72742526, číslo účtu: 182839658/0300 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 407 

 

 
Údaje o zákonných zástupcích dítěte: 

 

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

 

Trvalý pobyt:……………………………………………………………………………………  

 

Telefon:………………………………….Telefon do zaměstnání……………………………… 

   

 

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

 

Trvalý pobyt:……………………………………………………………………………………   

 

Telefon:…………………………………Telefon do zaměstnání………………………………. 

   

 

Doplňující údaje: 

 

Rodiče žijí odloučeně: ANO – NE *) 

U rozvedených rodičů dítě svěřeno do péče: matka - otec *) 

č. rozsudku………………………………………………… 

časový rozsah návštěv u druhého rodiče:…………………. 

 

*) Nehodící se škrtněte 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresa pro doručování písemností, pokud se liší od trvalého pobytu. 

 

 

 

 

Prohlášení rodičů (zákonných zástupců) dítěte: 

Já níže podepsaný(á) prohlašuji, že veškeré údaje jsou pravdivé a souhlasím, že mohou být 

evidovány ve školní matrice. 

Zároveň jsem se seznámil/a s Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských 

školách zřízených městem Krásná Lípa a jejich obsahu jsem porozuměl/a. 

 
 

 

 

V Krásné Lípě dne:………………………..    ………………………………………………. 

           Podpis/y  zákonných zástupců dítěte 
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