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Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy,  

Praha 2, Na Zbořenci 7, v době prázdninového provozu  
na dobu určitou od 1. 7. 2020 do 17. 7. 2020 

 

Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání bude 

vyřizovat jako žadatel (zákonný zástupce dítěte):  

Jméno a příjmení  ........................................................................................................................................................................  

Kontaktní spojení: tel. / email ....................................................................................................................................................  

Trvalé bydliště / kontaktní adresa  .............................................................................................................................................  

 

ŽÁDOST 

 

 

Příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10. Podle ustanovení § 34 

zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění 

 

Žádám o přijetí svého dítěte (jméno a příjmení)  .................................................................................................................  

datum narození  ............................................................................................................................................................................  

adresa trvalého bydliště ..............................................................................................................................................................  

k celodennímu předškolnímu vzdělávání, na dobu určitou od 1.7. do 17.7. 2020, v době prázdninového provozu, 

který zajišťuje Mateřská škola Na Zbořenci 7, Praha 2. 

 

Potvrzení ředitelky školy o docházce dítěte do MŠ zřizované MČ Praha 2 

Název mateřské školy ..................................................................................................................................................................  

 
Potvrzuji, že výše uvedené dítě je řádně zapsáno ve školním roce 2019/2020 k předškolnímu vzdělávání v naší 

mateřské škole. 
 

Speciální vzdělávací potřeby:  ANO  NE 
 

Přítomnost asistenta pedagoga: ANO  NE 
 

 
V Praze dne……………………………  

 

………………………………………. 

Razítko, podpis ředitelky MŠ 
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Důležité upozornění na alergie, léky, zdravotní omezení, aj., které by učitelka měla o dítěti znát: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Dítě bude vyzvedávat z MŠ:  .................................................................................................................................................  

 

pro další osoby vyplňte ZMOCNĚNÍ pro vyzvedávání dítěte 

 

Beru na vědomí, že: 

 

• poplatky za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání, uhradím před nástupem dítěte do 

předškolního zařízení, připsání platby na účty školy, nejpozději do 15. 5. 2020 

• jsem seznámen s kritérii pro přijetí dítěte  

• podmínkou zařazení dítěte k docházce je dodržení splatnosti povinných plateb, v případě nedodržení 

termínu splatnosti bude toto bráno jako odhlášení dítěte, přihláška bude vyřazena a místo 

nabídnuto jinému zájemci 

• platba za školné je po přihlášení dítěte nevratná a nelze ji snižovat 

• stravné bude vyúčtováno podle odebrané a řádně odhlášené stravy a přeplatky zaslány 

 

zákonnému zástupci zpět na účet: č. BÚ   

• s informacemi o provozu školy a se Školním řádem se seznámím na www.zsressl.cz nebo osobně na 

nástěnce v mateřské škole při nástupu dítěte a budu tato pravidla respektovat po celou dobu 

docházky dítěte. 

Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje 

a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 

v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. 

školského zákona v platném znění. 

V Praze dne………………………..  

 

 

…………………………………………… 

podpis zákonného zástupce dítěte 
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