
č.j._________ 
 

ŽÁDOST 
 

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do 
Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, 

Okružní 729/73 , Žďár nad Sázavou, 591 01 
 
 
Údaje o dítěti : 

Jméno a příjmení  dítěte: 

 

Státní občanství: 

Datum  narození: Místo narození: 
 

Místo trvalého bydliště: 

 

Lékař dítěte : 

Místo přechodného bydliště: 

 

Zdravotní pojišťovna dítěte: 
 

Sourozenci  (jméno a rok narození): 

1. 

2. 

3. 

Sourozenci navštěvující Mateřskou školu Žďár nad Sázavou : 

Údaje o rodičích (zákonných zástupcích dítěte), kteří budou komunikovat s mateřskou školou: 

 

Jméno a příjmení otce: ________________________ 

Kontaktní  telefon:       _____________________ 

Email: : ___________________________ 

 

 

Místo trvalého pobytu:  

 

 

 

Zaměstnání:  

 

 

Jméno a příjmení matky:_______________________ 

 

Kontaktní telefon:          _______________________ 

 

Email:  ___________________________ 

 

 

Místo trvalého pobytu: 

 

 

 

Zaměstnání : 

 

Rodičovská dovolená        ano     x      ne Předpokládaný nástup do zaměstnání : 

 



 

Prosím označte preferované odloučené pracoviště MŠ Žďár nad Sázavou, p.o.,  
 v číselném rozmezí 1 - 3, pro případ plné kapacity vámi zvolené MŠ. Děkujeme. 
 
 

název MŠ  Ulice  zaměření vzdělávacích programů  číselné označení  
MŠ Kamarád Okružní  73,  ZR 3 dle programu Začít spolu   
MŠ Pohádka Brodská 5,  ZR  3 dle programu Začít spolu   
MŠ Srdíčko  Vančurova 14,  ZR  4 dle programu Začít spolu a Zdravá MŠ   
MŠ Sluníčko Veselská 26, ZR dle programu Začít spolu   
    batolecí třída Cvrček s prvky Montessori pg    
    třída Brouček a Čmeláček s prvky Montessori pg   
MŠ Vláček  Haškova 14, ZR 6 dle programu Zdravá MŠ   
    třída Studánka s prvky waldorfské pedagogiky   
MŠ Vysočánek Vysocká 10,  ZR 5 dle programu Začít spolu    
MŠ Pastelka Santiniho 13,  ZR 2 dle programu Začít spolu    

 
 Více o zaměření vzdělávacích programů jednotlivých mateřských škol a ostatní podrobné informace najdete 
na webu MŠ www.mszdar.cz , v informační brožurce vydané k zápisu 2022, osobně na Dnech otevřených 
dveří ve všech MŠ - 20.4. a 21.4.2022 od 15 do 17h.   
Přijetí do třídy Studánka bude předcházet krátký pohovor s rodiči, zást.řed. a třídními učitelkami. 
 
Termín nástupu do MŠ:          1.9.2022 
 
Dohoda o docházce : 
 
Typ docházky dítěte do MŠ:    celodenní       polodenní       omezená 
 

• Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce MŠ výskyt přenosné infekční choroby v rodině 
nebo nejbližším okolí dítěte, více informací ve školním řádu mateřské školy a na www.mszdar.cz.  

 
• Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na úřední desce Mateřské školy Žďár nad Sázavou, webových 

stránkách a všech úředních nástěnkách mateřských škol do 30 dnů ode dne podání žádosti o přijetí. 
Listinou podobu obdrží zákonní zástupci dítěte na informativní schůzce pořádané v MŠ, kam bylo 
dítě přijato v měsíci červnu – termíny budou na webu. Při nepřijetí dítěte bude zákonný zástupce 
vyzván k nahlédnutí do spisu a k předání listinné podoby rozhodnutí o nepřijetí. 

 
Se všemi podmínkami přijetí do mateřské školy jsem byl seznámen(a), rozuměl/a jsem jim  a souhlasím. 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne:                                                                    Podpis  zákonného zástupce dítěte: 
 
 
 
 
 
Žádost  přijata a zkontrolována dne: 
 
 
 

Podpis kontrolující osoby: 
 

 

http://www.mszdar.cz/
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