Mateřská škola Mochov, okres Praha - východ
Na Dolejšku 286, 250 87 Mochov, IC: 75031191
www.msmochov.cz, tel. 773227107, email: info@msmochov.cz
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
3anna npo 3apaxynannn aliTHHI4

,1011.11CLIbHOF0 HaBLIaJlbH0F0 3akaa,Ely

Zákonný zástupce dítěte/ 3a1C0HHHil ripeacTantunc aHTHHH
Jméno a příjmení/

Ta npi3HHute:

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Micue HOCTir1H0F0 Hp0)104BaHH51 / y iHo3emnsi micue 11/30)KHBaHH51
Kontaktní telefon (nepovinný údaj)/ KOHTaKTHHil Teneit)oH (Heo6oH'513koHi
E-mail (nepovinný údaj)/ E-mail (He06013'513KOBI Amp:
Adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu/pobytu:
AApeca ,HJI51 HaACHIlaHH51 HOHITH/51KIHO Bi,Hpi3H5IETbC51 BiI MiCH51 HOCTiiiHOTO HpON(HBaHH51/Hp0)KHBaHH51

Žádám o přijetí dítěte/ Hpomy aapaxynurn Tummy
Jméno a příjmení dítěte/ Flpouiy 3apaxyBaTH AHTHHy:
Datum narození dítěte/ gaTa Hapo„EmeHHA AHTHHH
Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Micie HOCTiňHOTO Hp0XCHBaHH5I/y iHo3emnsi micue npowHBaHHA:
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává
aOHIKLIII3H01'0 HaBilaabH0r0 aaKriaay, AiS1.11bHiCTb nicoro
Název školy/ Ha36a tutcoint
Mateřská škola Mochov, okres Praha - východ
o od školního roku 2022/2023 */ Hanimbnoro poky 2022/2023*
okamžitě*/ Herarmo*
*Označte jednu z možností/*11o3HamTe OHHy 3 MCOKJIHBOCTerl.
VI M. (Hamisa HaceneHoro nynrry)

podpis zákonného zástupce dítěte/

dne!AaTa

3aKOHHOF0 npeAcTaBfnuca HHTHHH

Příloha (pozn.: nedokládá se u dítěte, které dosáhlo pátého roku před I. září příslušného školního roku, kdy
se začne vzdělávat):
Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona 6. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)
AOABTOIC (npHm.: He ,LIQUCTbC5I y A14n4Hm, mica AOCsir.ria
pokia JO I epecm ai,anosi,a,Horo
HaB4aJI6HOTO poKy, KOJIH BOHa noLinHae HasmaHH51):
IlimmepoxeHHA ne,aiaTpa npo Te, In° JIHTIIHi 6yJIH 3po6neHi Bci npinHatieHi perynApHi WeilJ1eHH51, mac
AokymeHT, LILO BOHa mac imyHiTeT j:(o iHeKLiY a6o He mo)Ke BBICHHHyBaTHCA Hepe3 HaaBHiCTb
np0nmoKa3aHb
50 3akoHy .N.9. 258/2000 36. onpo oxopoHy 3A0p0B'A Ta BHeCeHHA 3MIH J:40 ,EIeSIKHX
BLEHIOBI,LIHHX 3aKOHIB)), 3 nonpaaKamm i ,a0H0BHeHHIIMH)

Pro dodržení podmínek, stanovených § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, při přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, je součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole vyjádření dětského lékaře.

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:
ANO

NE

ANO

NE

nemůže se očkování podrobit pro kontraindikaci

ANO

NE

2. Jsou odchylky v psychomotorickém vývoji - jaké?

ANO

NE

3. Trpí dítě chronickým onemocněním - jakým?

ANO

NE

4. Bere dítě pravidelně léky - jaké?

ANO

NE

5. Jde o integraci postiženého dítěte do MŠ - s jakým postižením ?

ANO

NE

6. Doporučuji přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

ANO

NE

1. Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (popř. spinilo podmínku
nezbytného očkovacího statusu pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v rozsahu
nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a
dále v případě očkování hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně
2+1 dávka)
nebo
je proti nákaze imunní
nebo

Jiná sdělení lékaře:

Datum

Razítko a podpis lékaře

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Zpracování osobních údajů na žádosti je nezbytné pro spinění právní povinnosti (§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a § 34 odst. 5 a 6 zákona
Č. 561/2 004 Sb.) a správce údaj ů je bude zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro vedení správního řízení a uchovávat po dobu
stanovenou spisovým a skartačním řádem a dle dalších platných právních předpisů.

