Žádosto přijetí dítěte k předškolnímu vzdélávání
3aqsa rrpo 3apaxyBaHHq AuTI{HIl Ao AoIIIKi.nsHoro HaBqaJIbnoro 3aKJraAy
Zákonný zástup ce dítétel 3 a rco H H lr ň
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Jméno a příjmení/ Iv'g ta npireurqe:

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Micqe nocrižHoro ilpoxlzBaHHr

/

y iHo:erraIiq N,íicqe npox{uBaHHl

Kontaktní telefon (nepovinný ídaj)lKouraxrHptň renet|oH (Heo6on'xsrconi 4aui):

E-mail (nepovinný úďaj)l E-mail (Heo6on'rsKori gaHi):
Adresa pro doručování,liší-lise od místa trvalého pobytu/pobytu:

A4peca Ang HaAcI4naHHq ilou]Trzlgxu{o ni4pi:Hxerscr si4 nticqq nocriňHoro ttpo}KHBaHHr/npoNusaHHx

Žaaam o přijetí dítěte/ ftpouly 3apaxyBaTu AI|TIIHy
Jméno a příjmenídítětel llporuy 3apaxyBaTu II4TýlHy:
Datum nar ození ditěte l flara u apoaxeH H fl AvTuHýl.....
Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Micqe nocriňgoro npoxLIBaHHr /y iHo:enrqq N,íicue npo}I(I4BaHHí:
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejížčinnost vykonává
Ao Aonr rci.nbHof o HaBqafl LHol-o 3aKJIaAy, 4in.nsnicTb qKof o rgiňcHroe

'

Název školy/ Hasr:u LLlKojlL!

Mateřská škola kostelec u

křžků

n od školníhoroku 202212023*/ HaeqansHofo poKy 202212023*
n okamžitě*/ HeraňHo*
*Označte jednu z možností/*.llo:Haqre oAHy 3 tuoxrrrrsocreň.

V/

vr. (Ha:sa HaceJ,IeHoro

nyHxry)

.

....dne!lara

.

..

. .

podpis zákonného zástupce dítětel ni4nnc 3aKoHHolo ilpeAcTaBHvKa nuTvHv

Příloha (pozn.: nedokládá se u dítěte, které dosáhlo pátého roku před

1.

září příslušnéhoškolního roku, kdy

se zaěne vzdělávat):

Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti
nákaze imunní nebo se nemůžeočkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona ě,25812000 Sb., o
ochraně veřejného zdravi a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)
[o4arorc (npr,rn,t.: He AoAaeTbc, y AvTvlHu. ,IKa AocflfJIa n'flTl4 pottis 4o l sepecHx siAnogiAHoro
HaBqaJlbHolo poKy, rco,ra soHa noquHa€ HanuaHHr):

fIi4rsepgNeHHr ne4iarpa npo Te. uo AnruHi 6y",rH :po6,reHi sci npu:HaveHi peryrrnpHi ulenleHHfl, Mae
AoKyMeHT, ulo BoHa Ma€ iuyHirer Ao iH$ercqiT a6o He Mo}I(e BaKufiHyBaTHc, qepe3 HareHicrs
npoTunoKa3aHl (§ 50 3arcoHy Nq 258/2000 36. <flpo oxopoHy:4opos'r Ta BHeceHHrl gN{iH Ao AeíKilx
eiAnoeiAHHx raxoHie)). 3 nonpaBKaMH i AonoeHeHHll,ttt)

poTVRzENí pnarrrcxnHo lBr.rŘB pno uĚu A DoRosT
Potvrzuji, že ditě:
Jméno a příjmení dítěte:

Bydliště: .. .,.,....,.-.
Datum narození:

a/

se

podrobilo stanovenému pravidelnému očkováníll

b/ je proti nákaze imunní t;
c/

se nemůžeočkovánípodrobit

pro trvalou kontraindikaci rl

Potvrzení se vydává nažádostzákonného zástupce pro potřeby přijetí dítěte do mateřské školy
jako povinný doklad podle zákona č. 56112004 Sb., školský zákon a zákona č. 25812000 Sb., o
ochraně veřej ného zdravi,

rl

nehodícíse škrtněte

