
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 

v mateřské škole, jejíž činnost vykonává 
Mateřská škola Zlín-Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvková organizace 

Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín-Kudlov 
 
 
 

Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přihlašuji k předškolnímu vzdělávání v mateřské 
škole své dítě 

 

 
ŽADATEL (DÍTĚ) 

Jméno a příjmení  

Datum narození  

Místo trvalého pobytu  

Bydliště  

 
 
ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽADATELE (DÍTĚTE) 

Jméno a příjmení  

Datum narození  

Místo trvalého pobytu  

 

Jméno a příjmení  

Datum narození  

Místo trvalého pobytu  

 
Výše uvedení zákonní zástupci se dohodli, že v řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské 
škole bude žadatele (dítě) zastupovat níže uvedený zástupce (jeden ze zákonných zástupců dle § 31 zákona                  
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). 

 

Jméno a příjmení  

Datum narození  

Místo trvalého pobytu  

Adresa pro doručování  

Telefon  

E-mail  

Datová schránka  

 



POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ 
 

V souladu s § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů                          
a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů může 
mateřská škola, s výjimkou zařízení, do nichž je docházka povinná, přijmout pouze dítě, které se 
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní 
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Dítě je očkováno dle zákona ANO  –  NE 

Nebylo očkováno z důvodu trvalé kontraindikace ANO  –  NE 

Dítě je proti nákaze imunní ANO  –  NE 

 
Datum:                  
 
 
Razítko a podpis lékaře 
 
 
 

 
 
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE (vyplní v případě potřeby zákonný zástupce ve spolupráci s ředitelkou MŠ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 (§ 876 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 

 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………. 
                    podpisy zákonných zástupců žadatele 

 
Ve Zlíně dne: …………………………………………………………………….. 
 
 
Žádost převzala ………………………………………………………………… 


