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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

DO MŠ PRAHA-KOLOVRATY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 od 1.9.2021 

Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 

žádám jako zákonný zástupce dítěte (účastníka řízení) 

Jméno a příjmení dítěte:  

Datum narození:  

Adresa místa trvalého 
pobytu dítěte a PSČ: 

 

o přijetí dítěte k celodennímu předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Praha–Kolovraty 

Zákonný zástupce (žadatel) 

Jméno, příjmení:  

Datum narození:  

Adresa místa trvalého pobytu a PSČ: 
(ev. adresa pro doručování) 
 

 

ID datové schránky soukromé:  

e-mail, telefon 
Povinné vzhledem ke korespondenčnímu způsobu zápisu 

 

 

Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče 

jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není 

způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude 

jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré 

víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. 

Dítě má zdravotní omezení:           ANO                                            NE 
(Pokud ANO, je nutné doložit potvrzení ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu dítěte). 
 
Mateřská škola Praha-Kolovraty je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých osobních údajů 
naleznete na www.mskolovraty.cz. Se všemi podmínkami přijetí do mateřské školy jsem byl/a seznámen/a. 
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, prohlašuji, že jsem nezamlčel/a žádné důležité informace o 
zdravotním stavu dítěte. 
 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že: 

- dle §36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů mám možnost se ještě před 
vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení syna/dcery vyjádřit k podkladům rozhodnutí a to po dobu konání 
zápisu po telefonické domluvě v ředitelně školy. 

- dle § 38 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mám možnost jako zákonný zástupce 
zastupující účastníka řízení nahlížet do spisu ve věci rozhodnutí o přijetí/nepřijetí syna/dcery na naši školu. 

Datum: 
 

Podpis zákonného zástupce – žadatele: 
 

Došlo dne:  Č.J: 

Správní orgán: Mateřská škola Praha – Kolovraty, K Poště 688/11a, 103 00 Praha 10 – Kolovraty 

IČO: 70925526, Tel.: 267711342, e-mail: skolka.kolovraty@seznam.cz, www.mskolovraty.cz 

Ing .Mgr. Michaela Konečná, ředitelka mateřské školy 

____________________________________________________________________________________________________  
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VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE K PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:  (POVINNÉ ÚDAJE)                                       

 Jméno a příjmení dítěte, datum narození:     …………………………………………………….……….……….. 

          POTVRZENÍ LÉKAŘE O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE 
 
(NEVZTAHUJE SE NA DÍTĚ, KTERÉ SE HLÁSÍ K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ) 

          DÍTĚ JE ŘÁDNĚ OČKOVANÉ 
               §50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví…, ve znění pozdějších předpisů. 

 

           DÍTĚ NENÍ ŘÁDNĚ OČKOVANÉ, ALE JE PROTI NÁKAZE IMUNNÍ NEBO SE NEMŮŽE 
OČKOVÁNÍ PODROBIT PRO KONTRAINDIKACI 

             DÍTĚ NENÍ ŘÁDNĚ OČKOVANÉ JINÝCH DŮVODŮ, A TUDÍŽ NESPLŇUJE §50 zákona  

                č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví…, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 
 
 
 
V……………………..dne…………………..……                                      RAZÍTKO A PODPIS LÉKAŘE 

 

 
 

          POTVRZENÍ LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE 
 
(V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ NEMÁ ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ, NEVYPLŇUJTE) 

 
VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE: 
 
 
 
 
V……………………..dne…………………..……                                      RAZÍTKO A PODPIS LÉKAŘE 

 

 

 

 


