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LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DVOREČKU, Š.P.O 

Karlštejnská 253, Černošice, 252 28, IČO: 06159 401 

 

             ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Zákonný zástupce dítěte 

Jméno a příjmení: 

 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: Datum narození: 

 

Trvalý pobyt: Trvalý pobyt: 

 

Kontaktní telefon: Kontaktní telefon: 

E-mail: E-mail: 

Adresa pro doručování je shodná s adresou trvalého pobytu: ANO/ NE 

Případně uveďte adresu prodoručování:................................................................................................................... 

Žádám o přijetí dítěte 

Jméno a příjemní: 

 

Datum narození: 

Státní příslušnost: 

 

Národnost: 

Trvalý pobyt: 

 

Spádová MŠ, dle adresy trvalého pobytu (název, adresa): 
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k předškolnímu vzdělávání v Lesní mateřské škole Na 

dvorečku,š.p.o,  

od školního roku 2020/21 

 

 

Nedílnou součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je místopřísežné prohlášení zákonného 
zástupce dítěte v souvislosti s očkováním, kopie očkovacího průkazu dítěte a prostá kopie rodného listu, 
případně pokud se dítě nepodrobilo plánovanému očkování, potvrzení dětského lékaře o trvalé kontraindikaci 

nebo potvrzení, že je vůči nákaze imunní, dle ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví. (Není vyžadováno při žádosti dítěte k individuálnímu vzdělávání a u dětí, které si plní povinnou 

předškolní docházku, tj. dětí narozených do 31.8.2015) 

 

 

 

 

V …………………………. dne .........................                               ………………………………………………… 

                     podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 

Podpisem výše uvedené ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ  DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ stvrzuji, že souhlasím s poskytnutím a 

uchováním osobních údajů svého dítěte a rodinných příslušníků pro potřeby LMŠ Na dvorečku, š.p.o. Karlštejnská 253, 

Černošice 252 28, po dobu trvání zápisu do LMŠ Na dvorečku na školní rok 2020/21. Tato data budou využívána v souladu 

se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu se směrnicí GDPR LMŠ Na dvorečku a jejího zřizovatele 

organizací Jeden strom z.ú., k nahlédnutí na www.jedenstrom.cz/dokumenty.  
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ 

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte)………………………………………………………………………...., 

 

nar…………………………………………………………se podrobil(a) všem pravidelným očkováním dle  

 

zákona o ochraně veřejného zdraví. 

 

 

 

 

Příloha: Kopie očkovacího průkazu                                   ……………………………………………………….. 

                                                                                                          Podpis zák. zástupce dítěte 

 

 

V ………………………………………dne………………………………….. 


