
Mateřská škola „Berušky“ Benešov, Táborská 350 
se sídlem Táborská 350, 25601 Benešov 

IČO: 75033003         telefon: 775885461  / 775885462 -ředitelka školy          e-mail: Info@msberusky.cz 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Žádost přijata dne: __________________ pod č.j. ___________________ registrační číslo_________________ 

Podle ustanovení § 34 zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do 

mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola „Berušky“ Benešov, Táborská 350 – příspěvková 

organizace, k datu___________________ 

A/ celodenní docházka           B/ polodenní docházka (nehodící se škrtněte) 

Dítě: 

Jméno a příjmení dítěte  
 

Datum narození  

Adresa trvalého bydliště  
 

PSČ  

 

Údaje o rodině 

Jméno a příjmení matky  

Adresa trvalého bydliště  

Kontaktní telefon/email  

Jméno a příjmení otce  

Adresa trvalého bydliště  

Kontaktní telefon/ email  

 

Doručovací adresa  

 

Prohlašuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem ve věci přihlášení dítěte do 

mateřské školy 

Záležitosti spojené s přijetím do mateřské školy bude vyřizovat zákonný zástupce                      

( jméno a příjmení)__________________________________________________________ 

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. 

V________________ dne_____________                   V_______________ dne_____________   

_________________________________  __________________________________ 

jméno a podpis 1. zákonného zástupce                          jméno a podpis 2.zákonného zástupce 

mailto:Info@msberusky.cz


 

Příloha k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Jméno a příjmení dítěte _____________________________datum narození_____________ 

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. 

Povinné očkování se nevztahuje na děti nově přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání, 

tj. děti, které do 31.8.2019 dosáhnou věku 5 let. 

 

 

     

 

 

 

 

 

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu 

 Jméno dítěte____________________________________________________ 

1. Podrobilo se dítě povinnému očkování dle ustanovení §50   ANO          NE  

zákona č 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění 

pozdějších předpisů 

2. Jsou odchylky v psychomotorickém vývoji – jaké?    ANO     NE 

 

3. Trpí dítě chronickým onemocněním – jakým?    ANO  NE 

 

4. Bere dítě pravidelně léky – jaké?      ANO  NE 

 

5. Jde o integraci dítěte se speciálními potřebami do MŠ   ANO  NE 

 

6. Dítě má alergii – na co?       ANO  NE 

 

7. Doporučuji přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání   ANO  NE 

 

Jiná sdělení: 

 

 

______________________________   __________________________________ 

                  Datum       razítko a podpis lékaře 

 

 

 


