
Mateřská škola Praha 10, Magnitogorská 14/1430  

Magnitogorská 14/1430, 100 00 Praha, 

tel.: 603 173 398 kontakt@msmagnitogorska.cz; IČO: 70 924 147 

 

 

Žádost o přijetí k docházce v prázdninovém provozu 

 
Žádám o přijetí svého syna/dcery 

jméno a příjmení dítěte ………………………………………………………………………… 

 

datum narození ………………………………, místo narození ……………………………….. 

 

bydliště …………………………………………………………………………………………. 

 

rodné číslo……………………………, pojišťovna…………….., státní občanství……………. 

 

řádně zapsaného/né k předškolnímu vzdělávání v kmenové MŠ: 

 

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

 

 

k docházce do Mateřské školy, Praha 10, Magnitogorská 14/1430 v době prázdninového 

provozu. 

 

Beru na vědomí, že poplatky za stravné a školné uhradím v daném termínu.  

V případě odhlášení dítěte je částka za školné nevratná.  

Stravné bude vyúčtováno podle odebrané nebo řádně odhlášené stravy a zasláno zpět na účet 

zákonného zástupce. 

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil/la se Školním řádem Mateřské školy, Praha 10, 

Magnitogorská 14/1430 (viz. https://msmagnitogorska.cz/) a budu jej respektovat.  

 

Aktuální kontakt na zákonné zástupce: 

 

Matka (jméno a příjmení) ……………………………………………………………………… 

 

Telefon …………………………………………………………………………………………. 

 

E- mail…………………………………………………………………………………………... 

 

Otec (jméno a příjmení) ………………………………………………………………………... 

 

Telefon ………………………………………………………………………………………… 

 

E- mail…………………………………………………………………………………………. 

 

Dítě bude z MŠ vyzvedávat …………………………………………………………………. 

 

 

U rozvedených (původně nesezdaných) rodičů: 

Dítě svěřeno do péče: ………………………………………………………………....... 
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Mateřská škola Praha 10, Magnitogorská 14/1430  

Magnitogorská 14/1430, 100 00 Praha, 

tel.: 603 173 398 kontakt@msmagnitogorska.cz; IČO: 70 924 147 

 

 

Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době: …………………………………….. 

 

číslo rozsudku …………………………………. ze dne ………………………………….. 

 

 

 

Potvrzuji, že jsem byl/la seznámen/na se Školním řádem Mateřské školy, Praha 10, 

Magnitogorská 14/1430 a beru na vědomí svou povinnost řídit se jeho ustanoveními, předávat 

dítě osobně, hlásit změny osobních údajů a zdravotního stavu dítěte a omlouvat řádně a včas 

jeho nepřítomnost v mateřské škole. 

 

Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při 

právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit 

vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není 

způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí pouze jeden z rodičů jako zákonný 

zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti 

dítěte sám vůči třetí osobě (škole), jedná škola v dobré víře a má se za to, že přítomný rodič 

jedná se souhlasem druhého rodiče. 

 

 

Závazná docházka v jednotlivých dnech: (nehodící se škrtněte) 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Nehodící se škrtněte, případně doplňte: 

 

1) Dítěti bylo přiznáno podpůrné opatření - asistent pedagoga  ANO / NE 

 

2) Na dítě se VZTAHUJE – NEVZTAHUJE úplata za předškolní vzdělávání (školné) 

 

3) V případě, že se na dítě úplata nevztahuje, z jakého důvodu: 

 

a) PŘEDŠKOLÁK/ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY  

 

b) Z JINÉHO DŮVODU (škola bude požadovat doložení) 

 

 

 

V …………………….. dne ……………………       …………………………………… 

        podpis zákonného zástupce 

19. 7.                              ANO NE 

20. 7.                             ANO NE 

21. 7.                                                              ANO NE 

22. 7.                             ANO NE 

23. 7.                             ANO NE 

12. 7. ANO NE 

13. 7. ANO NE 

14. 7.                             ANO NE 

15. 7.                             ANO NE 

16. 7.                             ANO NE 
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