
Mateřská škola HRADISKOVÁ  

 JABLONNÉ  NAD ORLICÍ                                             

               

 
 
 
 

до рук директора школи Ленки Прокопцової 
*) Викресліть те, що не підходить 

 

Věc:         Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
        Заява про зарахування дитини до дошкільної освіти 

 

з навчального року 2022 / 2023 
 

Žádám o přijetí dítěte/ Прошу зарахувати дитину 

 

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

Jméno a příjmení dítěte                Datum narození dítěte  

Прошу зарахувати дитину      Дата народження дитини 

 

....................................................................................................................................................... 

Adresa pobytu dítěte/ Місце проживання дитини 
 

Do Mateřské školy/дитячий садок   MŠ HRADISKOVÁ    x   MŠ JABLONSKÉ NÁBŘEŽÍ 

 

*Matka/мати :    pracuje/працює   x    nepracuje/не працює 

 

Zákonný zástupce dítěte/ Законний представник дитини 

 

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

Jméno a příjmení/ Ім’я та прізвище: 

 

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

Adresa pobytu/ Місце проживання 

 

Kontaktní telefon/ Контактний телефон ……………………………………………………………….… 

 

Zaměstnavatel/ роботодавець …………………………………………………………………………… 
 
 
Екстренна адреса електронної пошти: 
 
E-mail…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Razítko školy 



 
Kritéria pro přijetí/ критерії прийому : 
15 bodů   Dítě, které k 31.8. daného roku dovršilo 5 let/дитини, яка станом на 31.8. 5 років    
15 bodů   Pobyt dítěte v Jablonném n.O. /перебування дитини в Яблонне н.о.       
12 bodů   Dítě, které k 31.12. daného roku dovrší 5 let/дитини, яка станом на 31.12.    
                закінчується через 5 років у певний рік                                                                          
10 bodů   Dítě, které k 1.9. daného roku dovrší 4 let/дитини, яка 1.9. року досягає 4- річного віку  
  8 bodů   Dítě, které k 1.9. daného roku dovrší 3 let/дитини, яка 1.9. року досягає 3-річного віку   
  5 bodů   Dítě, které k 31.12. daného roku dovrší 3 let/дитини, яка станом на 31.12. 
                року досягає 3-річного віку 
 
 
Zdravotní stav dítěte s potvrzením od lékaře: Стан здоров'я дитини за довідкою лікаря: 

o dítě je zcela zdrávo, bez jakéhokoliv omezení 

o astmatické problémy (popište)……………………………………………………………………… 

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

o alergie (vypište)………………………………………………………………………………………. 

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

o jiná zdravotní omezení či postižení (vypište)……………………………………………………… 

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

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

o dítě je řádně očkováno……ANO  /  NE……………………………………………………………. 
 

               Razítko a podpis lékaře 
 

 
 
Jiná sdělení: /  Інші повідомлення: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Відповідно до § 36 п. 3 Закону № 500/2004 Зб. Адміністративного процесуального кодексу зі 
змінами, попереджаю, що як законний представник сторони у справі Ви маєте право 
ознайомлюватися з зміст освіти, який вирішується директором дитячого садка до винесення 
рішення. При цьому ви маєте право надати додаткові документальні або задокументовані 
матеріали. 
Ми погоджуємося з тим, що особисту інформацію про нашу дитину слід використовувати лише 
для потреб дитячого садка. 
Заявляємо, що ми подали «Заяву про прийом дитини» тільки в цей садок. 
У той же час ми заявляємо, що ми є законними представниками цієї дитини і що вся наведена 
тут інформація є правдивою та піддається перевірці. 
 
 
 
 
V…………………………….……..день………………………… 
 
 
 

………………………………………………………..                                                                                                                
                                                                                                podpis zákonného zástupce dítěte

                                 підпис законного опікуна дитини 


