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PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 
 

DÍTĚ:  ....................................................................... NAROZENÉ:  .................................................... 
 

ZAKROUŽKUJTE ZVOLENOU ODPOVĚĎ 

1. a.) Žádost o přijetí dítěte nepodávám současně do jiné MŠ, než MŠ Mateřídouška. 

b.) Žádost o přijetí dítěte podávám současně do MŠ (vč. uvedení priority, kterou MŠ 

upřednostňujete, např. MŠ XX – priorita 1; MŠ YY – priorita 2) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

      2. Pokud to bude možné (kapacitní důvody) upřednostnil/upřednostnila bych pro docházku třídu:  
 VYBÍREJTE HLAVNĚ DLE PROVOZNÍ DOBY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD - VIZ. WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY  

 msmateridouska.cz - (INFORMACE PRO RODIČE - PROVOZNÍ DOBA 

 ZAKROUŽKUJTE 

  

Sluníčko  Motýlek  Koťátko  Kuřátko 
  

      3. Zákonný zástupce má povinnost podle § 22 odst. 3 písm. c) školského zákona informovat školu o  

          zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na  

          průběh vzdělávání (po celé období školní docházky).   
 

● Navštěvuje dítě nějaké poradenské zařízení: PPP - SPC (zakroužkujte) 
 VZTAHUJE SE I NA DĚTI, KTERÉ MAJÍ PŘED PRVNÍM  VYŠETŘENÍM  
 

S diagnózou:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………..   
 

● Navštěvuje dítě nějaké jiné specializované zařízení nebo je v péči odborníka:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………..   
 

● Má dítě nějaké jiné znevýhodnění, které může mít vliv na průběh vzdělávání:  
 

Např. alergie    …………..…………………………………………………………………….…………………... 
 

 

3. V případě přijetí dítěte do Mateřské školy k předškolní docházce se zavazuji:  
 

● K zapsání dítěte i sebe (jako zákonného zástupce) do sdružení: 

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. jako členů. 

● K uhrazení členských příspěvků (na počátku školního roku- termín bude upřesněn na třídách) 

● K seznámení (dodržování) se stanovami toho sdružení. 

● K vyplnění a uhrazení členského příspěvku na cvičení v sokolovně - na počátku školního roku 

( cena cca. 200/rok - bude upřesněno na třídách) 
 

 

4. Byl/a jsem seznámen/a s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro aktuální školní rok. 

 

  

 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne  ………………………..   Podpis zákonného zástupce  ……….……………………………... 


