
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zpracování osobních údajů na žádosti je nezbytné pro splnění právní povinnosti (§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a § 34 odst. 5 a 6 zákona
č. 561/2004 Sb.) a správce údajů 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.

Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590
Brandlova 1590/9, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 70991308
ID datové schránky: 8gzkqc3, tel. +420 776 880 400, e‑mail: reditelka@ms-ctyrlistek.cz

Vyplní škola

Číslo jednací: __________________ Počet listů:  _______________

Spisová značka: _______________ Počet příloh: ______________

Reg. číslo žádosti: _____________ Datum přijetí žádosti: _____________

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Podle  ustanovení  §34  zákona  č.  561/2004  Sb.  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším odborném a  jiném
vzdělávání  (školský  zákon)  ve  znění  pozdějších  předpisů  žádám o  přijetí  dítěte  k  předškolnímu  vzdělávání  na
prázdninový provoz červenec-srpen 2022 do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Čtyřlístek Lysá
nad Labem, Brandlova 1590.

DÍTĚ:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Místo trvalého pobytu:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE:

Jméno a příjmení:

Místo trvalého pobytu:

Adresa pro doručování písemností:

Kontaktní telefon*: E-mail*:

Datová schránka*:

* - Nepovinný údaj, jehož vyplněním souhlasí zákonný zástupce s jeho zpracováním pouze pro účel zefektivnění komunikace mezi školou a
zákonným zástupcem v době přijímacího řízení.

DÍTĚ JE ŽÁKEM MŠ LYSÁ NAD LABEM:
 Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem-Litol, Mírová 430,28922 IČ 70991235                  Mateřská škola Mašinka,
Lysá nad Labem, Sídliště 1512/1516, 28922 IČ 709913032                  Mateřská škola Lysá nad Labem, Čtyřlístek

Brandlova 1590, 28922                  Mateřská škola Lysá nad Labem Pampeliška Sídliště 1464, 28922

PŘIHLAŠUJI SVÉ DÍTĚ K DOCHÁZCE MŠ ČTYŘLÍSTEK DNE 1.7.2022
 Dopolední                  Celodenní                  Nepožaduji

PŘIHLAŠUJI SVÉ DÍTĚ K DOCHÁZCE MŠ ČTYŘLÍSTEK DNE 4.7.2022
 Dopolední                  Celodenní                  Nepožaduji

PŘIHLAŠUJI SVÉ DÍTĚ K DOCHÁZCE MŠ ČTYŘLÍSTEK DNE 7.7.2022
 Dopolední                  Celodenní                  Nepožaduji

PŘIHLAŠUJI SVÉ DÍTĚ K DOCHÁZCE MŠ ČTYŘLÍSTEK DNE 8.7.2022
 Dopolední                  Celodenní                  Nepožaduji



Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zpracování osobních údajů na žádosti je nezbytné pro splnění právní povinnosti (§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a § 34 odst. 5 a 6 zákona
č. 561/2004 Sb.) a správce údajů 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.

PŘIHLAŠUJI SVÉ DÍTĚ K DOCHÁZCE MŠ ČTYŘLÍSTEK DNE 11.7.2022
 Dopolední                  Celodenní                  Nepožaduji

PŘIHLAŠUJI SVÉ DÍTĚ K DOCHÁZCE MŠ ČTYŘLÍSTEK DNE 12.7.2022
 Dopolední                  Celodenní                  Nepožaduji

PŘIHLAŠUJI SVÉ DÍTĚ K DOCHÁZCE MŠ ČTYŘLÍSTEK DNE 13.7.2022
 Dopolední                  Celodenní                  Nepožaduji

PŘIHLAŠUJI SVÉ DÍTĚ K DOCHÁZCE MŠ ČTYŘLÍSTEK DNE 14.7.2022
 Dopolední                  Celodenní                  Nepožaduji

PŘIHLAŠUJI SVÉ DÍTĚ K DOCHÁZCE MŠ ČTYŘLÍSTEK DNE 15.7.2022
 Dopolední                  Celodenní                  Nepožaduji

- Seznámil(a) jsem se se Školním řádem (k dispozici na webových stránkách školy). Provoz MŠ Čtyřlístek je od 6,00 -
16,30 hodin. Nemocné dítě lze z docházky omluvit nejpozději do 8 hodin daného dne. Na pozdější omluvy nebude brán
zřetel!

-  Seznámil(a) jsem se s platnými kritérii  přijímání dětí  k prázdninovému provozu MŠ Čtyřlístek ve školním roce
2021/2022.

Potvrzuji, že dítě je řádně očkováno a potvrzení o tomto očkování je doloženo v domovské mateřské škole dítěte.
Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné.

V ____________________ dne ______________
 

 
Podpis zákonného zástupce

- Přihlášení na prázdninový provoz bude probíhat od 23. 5. 2022 - 30. 5. 2022. Přihlášené dny jsou závazné a nelze je
později dodatečně doplňovat.

-  Neinvestiční  náklady za prázdninový provoz 25,-Kč/den. Neinvestiční  náklady,  které uhradí  zákon. zástupce se
počítají: 25,- Kč x počet přihlášených dnů. Výslednou částku zašlete na účet: 4207178349/0800.(Variabilní symbol
2109 + jméno dítěte, ) Úplata se při neúčasti dítěte na prázdninovém provozu vrací pouze v případě nemoci, která
bude doložena lékařským potvrzením nejpozději do 30.7.2022. Předškoláci a děti s OŠD neinvestiční náklady nehradí.

- Stravné (dle platného ceníku) činí 45,-Kč/den celodenní docházka (dopolední docházka 35,- Kč/den). Stravné pro děti
s OŠD činí celodenní docházka 48,- Kč/den, dopolední docházka 38,- Kč/den. Výslednou zálohu na stravné vypočítáte
dle počtu odchozených dní a zvolené variantě (počet dní x 45,-/48,- nebo počet dní x 35,-/38.- Kč) a zašlete na účet
4207178349/0800 (variabilní symbol 2108 + jméno dítěte).

- Všechny platby musí být provedeny nejpozději do 15. 6. 2022. V případě, že platby nebudou uhrazeny v uvedeném
termínu, bereme žádost jako bezpředmětnou. Žádost stačí  podat elektronicky. Ostatní  formality (podpis žádosti,
případně doplnění odvádění dítěte) budou vyřešeny první den nástupu na prázdninový provoz osobně.


