
 

 

 

Přihláška  
k předškolnímu vzdělávání 

Đơn đăng ký  
học lớp mẫu giáo 

 

 

k rukám ředitelky MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, Praha 6–Řepy, 

Mgr. Aleny Lucové 

gửi đến cô hiệu trường trường mẫu giáo Ludova với các lớp học đặc biệt, Laudova 3/1030, 

Praha 6–Řepy, Mgr. Alena Lucová 

 

 

Žádám o přijetí k předškolnímu vzdělávání: 

Tôi xin yêu cầu nhận con tôi vào học lớp học mẫu giáo: 

 

 

Jméno dítěte / Họ và tên …………………………………………………… 

 

Nar. / Ngày sinh  …………………………………………………… 

 

Trvalý pobyt / Địa chị định cư  …………………………………………………… 

 

Od školního roku / Từ năm học …………………………………………………… 

 

Národnost / Dân tộc …………………………………………………… 

 

Státní příslušnost / Quốc tịch …………………………………………………… 

 

Rodné číslo / Số sinh …………………………………………………… 

 

Zdrav. pojišťovna / Hãng bảo hiểm y tế …………………………………………………… 

 

 

 

a uvádíme následující pravdivé údaje o dítěti / và có nêu theo sau những thông tin chính 

xác về đứa trẻ: 
 

 

zvláštnosti a důležité informace / những thông tin đặc trưng và quan trọng  

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

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

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

 



 

 

 

 

LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA 

(V souladu s ustanovením §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

v platném znění.) 

 

ĐƠN BÁC SĨ 

(Phù hợp với quy định tại điều 50 của luật số 258/2000 về bảo vệ sức khỏe cộng đồng, theo 

phiên bản có hiệu lực cuối cùng.) 

 

 

 

Dítě může být přijato do mateřské školy / Dứa trẻ có thể được nhận vào trường mẫu giáo 

 

 

1. je zdravé, řádně očkováno / khỏe mạnh, tiêm phòng đầy đủ  

 

 

2. vyžaduje speciální péči v oblasti / đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt trong những khía cạnh 

 zdravotní / sức khỏe 

 tělesné / cơ thể 

 smyslové /giác quan 

 jiné (jaké) /khác (ghi rõ) 

 jiná závažná sdělení o dítěti / nhắn nhủ nghiêm trọng khác về đứa trẻ: 

 

 

Alergie / Dị ứng: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Možnost účasti na akcích školy 

plavání, saunování, škola v přírodě 

Cơ hội tham gia vào hoạt động của trường 

bơi lội, phòng tắm hơi, lớp  học ngoài trời 

 

 

 

 

 

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

          datum / ngày                  podpis a razítko lékaře /con dấu và chữ ký của bác sĩ 

 

 

 

 



 

 

 

 

Další důležité údaje 

Những thông tin quan trọng khác: 

 

 

O matce dítěte / Về mẹ của đứa trẻ: 

 

Jméno a příjmení/ Tên và họ  ……………………………… nar. / Ngày sinh........................... 

kontaktní adresa / địa chỉ liên lạc ............................................................................................... 

email ............................................................... tel./ số đt ..................................... 

 

 

O otci dítěte / Về bố của đứa trẻ: 

 

Jméno a příjmení/ Tên và họ  ……………………………… nar. / Ngày sinh........................... 

kontaktní adresa / địa chỉ liên lạc ............................................................................................... 

email ............................................................... tel./ số đt ..................................... 

 

 

O sourozencích dítěte / Về anh chị em của đứa trẻ: 

 

Jméno a příjmení/ Tên và họ  ……………………………… nar. / Ngày sinh........................... 

Jméno a příjmení/ Tên và họ  ……………………………… nar. / Ngày sinh........................... 

Jméno a příjmení/ Tên và họ  ……………………………… nar. / Ngày sinh........................... 

 

 

Prohlášení zákonných zástupců 

Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a 

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

osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné 

dokumentace školy podle zákona č. 561/2004Sb. školského zákona v platném znění, vedení 

nezbytné zdravotní dokumentace, pořádání mimoškolních akcí školy, úrazové pojištění žáků, 

zveřejňování fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových 

stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé 

období docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato 

dokumentace na škole povinně archivuje. 

 



 

 

Tuyên bố của những người đại diện pháp lý 

Tôi cung cấp cho trường mẫu giáo sự đồng ý của tôi để xử lý và ghi lại dữ liệu cá nhân và dữ 

liệu cá nhân nhạy cảm của con tôi theo các quy định của luật số 101/2000 về việc bảo vệ dữ 

liệu cá nhân, theo phiên bản có hiệu lực cuối cùng. Sự đồng ý này được cung cấp cho việc 

quản lý tài liệu bắt buộc của trường theo luật số 561/2004 về bộ luật Giáo dục, theo phiên 

bản có hiệu lực cuối cùng, lưu giữ các tài liệu y tế cần thiết, tổ chức các hoạt động ngoại 

khóa của trường, làm bảo hiểm tai nạn cho các học sinh, công khai hình ảnh của con tôi 

trong tài liệu của trường, bao gồm  trang web của trường và các mục đích khác liên quan đến 

các hoạt động của trường. Sực đồng ý này được cung cấp trong thời gian đi học của con tôi 

tại trường và trong thời gian luật pháp quy định về việc lưu tài liệu này tại trường.   

 

 

 

 

 

V Praze, dne / Tại Praha, ngày ……………………………………. 

 

 

 

 

 

Podpis zákonných zástupců / Chữ ký những người đại diện pháp lý 

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


