Mateřská škola POHÁDKA Kolín V., Chelčického 1299, 280 02 Kolín V., * tel.: 321 724 159
* e-mail: reditelka@mspohadkakolin.cz * http://www.mspohadkakolin.cz/

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole POHÁDKA Kolín V., Chelčického 1299
Registrační číslo:

Číslo jednací:

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:

Rodné číslo:

Místo narození:
Trvalý pobyt
dítěte:
Nájemní
smlouva:
Občan: (vyplňuje se
pouze tehdy, pokud dítě
není občanem ČR)

Jméno a příjmení
zákonného zástupce:
Adresa pro doručování
písemností:
Telefon:
e-mail:
Datum nástupu dítěte
k předškolnímu vzdělávání-od:
Jméno otce:

Jméno matky:

Jedná se o dítě, které bude plnit povinné
ano
ne
předškolní vzdělávání (označte):
Požadavek na individuální vzdělávání
ano
ne
(označte):
Jedná se o dítě se speciálními vzdělávacími
ano
ne
potřebami (označte):
Požadavky zákonného zástupce dítěte na pobyt dítěte v MŠ týkající se docházky, stravování, zařazení
do tříd apod.:
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Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte:
1. Jsou odchylky v psychomotorickém vývoji?

ANO

NE

2. Trpí dítě chronickým onemocněním?

ANO

NE

3. Je potřeba speciální výchovy?

ANO

NE

4. Je potřeba speciálního režimu?

ANO

NE

5. Bere dítě pravidelně léky?

ANO

NE

6. Může se dítě zúčastňovat speciálních akcí školy jako je plavání, výlet apod.?

ANO

NE

7. Je dítě pravidelně očkováno?

ANO

NE

8. Jde o integraci postiženého dítěte do mateřské školy?

ANO

NE

9. S jakým postižením? Uveďte:

Přijetí dítěte do mateřské školy :
Datum:

doporučuji

-

nedoporučuji

Razítko a podpis lékaře:

nehodící se škrtněte

V Kolíně dne …………………..............

Podpis obou zákonných zástupců dítěte:
otec………………………………..

matka...............................................

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Doručeno dne………………….Přílohy v počtu……..…..…Listinu převzal………………..………
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