
Přihláška  

k předškolnímu vzdělávání 
 

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

Mgr.Aleny Lucové 

 

Žádám o přijetí k předškolnímu vzdělávání: 

 

Jméno dítěte …………………………….                 Nar. ………………………. 

Trvalý pobyt ………………………………………...............................................  

Od školního roku..................... 

Národnost ……………………………........     Státní příslušnost  …..…………...   

Rodné číslo ………………………………..    Zdrav. pojišťovna ………………. 

 

a uvádíme následující pravdivé údaje o dítěti: 

 

zvláštnosti a důležité informace …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA 
(V souladu s ustanovením §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.) 

 
Dítě může být přijato do mateřské školy 

 

1. - je zdravé, řádně očkováno 

 

2. - vyžaduje speciální péči v oblasti 

 zdravotní 
 tělesné 

 smyslové 
 jiné (jaké) 
 jiná závažná sdělení o dítěti: 
 

Alergie: 

 

Možnost účasti na akcích školy 

plavání, saunování, škola v přírodě 

 

 

 

 

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

          datum                                                                    podpis a razítko lékaře 
 



 

 

Další důležité údaje: 

 
O matce dítěte: 

Jméno a příjmení  …………………………………………    

kontaktní adresa.................................................................................................. 

email..................................................................tel.............................................. 

č.datové schránky…………………………… 

 

O otci dítěte: 

Jméno a příjmení:........................................................       

kontaktní adresa.................................................................................................. 

email..................................................................tel.............................................. 

č.datové schránky……………………………. 
 

 

 

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 zákonných  ustanovení. 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 webových 

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. 

 

V případě nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyslovuji souhlas se zpracováním osobních  dat, které byly mnou poskytnuty mateřské 
škole za účelem zařazení do pořadníku. 

 

 

V Praze dne…………………………………….     

 

 

Podpis obou zákonných zástupců …………………......................, …………………………… 
 
 

 

 


