
Mateřská škola Klimkovice, příspěvková organizace, 28.října 89, 742 83 Klimkovice 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
do Mateřské školy Klimkovice, příspěvková organizace, 28. října 89, 742 83 Klimkovice 

Žádám o přijetí dítěte 

Jméno: Příjmení: 

Datum narození Místo narození: 

Místo trvalého pobytu: 

Stát. občanství: Zdravotní pojišťovna: 
 

Vzhledem k tomu, že mé dítě dosáhne před začátkem 
následujícího školního roku věku 5 let, považujte tuto žádost za 
„Přihlášku k zápisu k předškolnímu vzdělávání“  [ANO/NE] 

 

 

Zákonný zástupce dítěte, který je oprávněn účastníka přijímacího řízení (dítě) zastupovat: 

Jméno a příjmení: Datum narození:  

Místo trvalého pobytu:   

Telefon: E-mail:  Dat. schránka: 

Zaměstnavatel (adresa): 
 

Nepracuje*) na mateřské dovolené*) do zaměstnání nastoupí dne:*) 

Další zákonný zástupce dítěte: 

Jméno a příjmení: 

Místo trvalého pobytu: 

Telefon: E-mail: Dat. schránka: 

Zaměstnavatel (adresa): 
 

Nepracuje*) na mateřské dovolené*) do zaměstnání nastoupí dne:*) 

Sourozenci (jméno a datum narození): 

 

Adresa pro doručování písemností (není-li shodná s adresou místa trvalého pobytu): 
 

 

Upřednostňuji umístění dítěte do: 

MŠ 28. října 89*) J. Glazarové 203*) Josefovice 38*) Komenského 112*) 
*) nehodící se škrtněte 

 

V Klimkovicích dne ……………………       Podpis zákonného zástupce ………………………………………… 

Registrační číslo dítěte Číslo jednací 



 

PRO INFORMACI - tuto stranu k přihlášce nepřikládejte! 

 

Seznam dokladů k Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: 

• žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání *), 

• doklad o provedení pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci; tato povinnost se netýká 
dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, 

• prohlášení zákonných zástupců *), 

• protokol o poučení účastníka řízení o jeho právech a povinnostech *), 

• prostou kopii rodného listu dítěte (možno okopírovat i v MŠ při osobním odevzdání 
přihlášky), 

• oprávnění pobývat na území české republiky více než 90 dní dle § 34a školského zákona 
(platí jen pro obyvatele třetích zemí). 

 

*) Uvedené tiskopisy jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách mateřské školy 
www.msklimkovice.cz . 

 

 

http://www.msklimkovice.cz/

