
Žádost o přijetí dítěte do MŠ Pardubice s celodenní docházkou 
v době provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin. 

*/MŠ Pardubice, Benešovo náměstí 2115                                                                                    

 

*/MŠ Pardubice, Češkova 1985 
              
Mateřská škola, do které nyní dítě dochází……………………………………………………………………………. 
 
a) Údaje o dítěti: 
Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
datum narození:……………………………………………………..zdravotní pojišťovna…………………………………… 
 
trvalé bydliště dítěte:………………………………………………………………………………………………………………….. 
. 
Jméno matky………………………………………………….zaměstnavatel - razítko……………………………………….. 
 
Jméno otce………………………….............................zaměstnavatel - razítko ………………………………………. 
 
 
telefonní kontakt, v případě nezbytné potřeby 
 
matka: …………………………………….otec:…………………………………….. 
 
další kontaktní osoba - jméno – tel.  ...................................…………………………………………………………… 
  
b) Umístění dítěte do MŠ Benešovo nebo do MŠ Češkova požadujeme v době */ 
 
od:…………………….do:…………………….                      od:……………………..do:…………………............ 
 
dítě z MŠ bude vyzvedávat: otec, matka, starší sourozenec 
zmocňuji tyto osoby / vztah k dítěti/ …………………………………………………………………………………………… 
c) Zdravotní stav dítěte: 
Prohlašuji, že naše dítě bylo řádně očkováno. 
Může – nemůže se zúčastnit všech běžných činností v konaných v MŠ. 
Ze zdravotních důvodů nesmí vykonávat tyto činnosti: 
Upozorňuji na : ( např.: alergie na…doplnit dle potřeb dítěte)…………………………… 
 
d) Platba : 
Stravné i úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ je nutné uhradit při předání rozhodnutí o přijetí dítěte do 
MŠ a to v den zápisu/ stravné = celá částka, úplata – poměrná částka/. 
Vyrovnání stravného bude poslední den docházky dítěte. 
V první den požadujeme nástup do MŠ dítěte do 8,00 v MŠ Benešovo a do 7,30 do MŠ Češkova (nástup v další 
dny si domluvíte dle Vašich potřeb – tel. MŠ Benešovo 466 303 835,  
tel. MŠ Češkova 466 303 764) 

 
V Pardubicích dne:                                                    Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte………………………………………………………………………. 
 
Podpis zákonného zástupce dítěte:……………………………………………………………………………………… 
*/ nehodící se škrtne 



Příloha č. 1 
 
 
 
Potvrzení zaměstnavatele 
 
otce dítěte: 
 
Potvrzuji, že náš zaměstnanec pan …………………………………………………… 
 
nemůže dostat řádnou dovolenou v době: ……………………………............ 
 
 
 
Zaměstnavatel otce – razítko a podpis …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Potvrzení zaměstnavatele 
 
matky dítěte: 
 
Potvrzuji, že náš zaměstnanec paní …………………………………………………… 
 
nemůže dostat řádnou dovolenou v době: ……………………………………….. 
 
 
 
Zaměstnavatel matky – razítko a podpis …………………………………………….. 
 
 
 
Potvrzení slouží pro účely podání žádosti k přijetí dítěte do mateřské školy v době hlavních 
prázdnin. 
 
 
 


