
 

TISKOPISY POTŘEBNÉ K ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY DĚTÍ DO MŠ 

 
 

Tiskopis  K čemu slouží  Kde 
naleznete 

Do jakého 
data    a kde 

odevzdat  
Rozhodnutí o přijetí dítěte 

 ke vzdělávání 
Stejnopis Rozhodnutí o přijetí 

dítěte (zveřejnění pod  
identifikačními čísly na webu  

školy 7.6. 2022)  

Obdržíte v MŠ 
17.8. 2022 

Neodevzdává se  

Evidenční list dítěte Zákonná povinnost vedení 
matriky  

 

Obdržíte 
k podpisu 
31.8.2022 

(Den 
otevřených 

dveří) 

Po podpisu obou 
zákonných 

zástupců, učitelce 
ve třídě dítěte 

Co budete do MŠ potřebovat 
Co by dítě mělo umět 

Konkretizace věcí, které děti 
budou do MŠ potřebovat  

www    
 msbites.cz 

  
Neodevzdává se  

Rady pro rodiče - Jak na 
adaptaci 

Jak lehčeji adaptaci zvládnout  www    
msbites.cz 

  
Neodevzdává se  

Dohoda o docházce dítěte Zákonná povinnost   Obdržíte 
31.8.2022  

(Den 
otevřených 

dveří) 

31. 8. 2022, 
učitelce ve třídě  

dítěte 

Elektronická komunikace Souhlas s komunikací 
prostřednictvím e-mailů  

Obdržíte 
31.8.2022  

(Den 
otevřených 

dveří) 

31. 8. 2022, 
učitelce  

ve třídě  dítěte 

Souhlas se zpracováním 
osobních údajů  

+ povolení fotografování 

Vyjádření souhlasu se 
zpracováním dat, zachycení  
podoby dítěte formou 
fotografie,  

videa... GDPR  

Obdržíte 
31.8.2022  

(Den 
otevřených 

dveří) 

31. 8. 2022, 
učitelce  

ve třídě  dítěte 

Zmocnění k vyzvedávání 
dítěte z MŠ jinou osobou 

Písemné pověření jiné osoby    
k vyzvedávání dítěte  

Obdržíte 
31.8.2022 

(Den 
otevřených 

dveří) 

  

Po vyplnění dat,    
učitelce  

ve třídě  dítěte 

Prohlášení zákonných 
zástupců o bezinfekčnosti 

Prohlášení 
o bezinfekčnosti dítěte 

Obdržíte 
31.8.2022 

(Den 
otevřených 

dveří) 

 

Při nástupu 
dítěte, učitelce 

ve třídě 

Seznámení se školním řádem Písemné stvrzení 
seznámení    s aktuálním 
školním řádem  

  v MŠ - při  
nástupu 

dítěte   

září 2022  

Přihláška ke stravování Kontaktní údaje, způsob 
stravování  

www    
msbites.cz  

17.8. 2022  v MŠ 

nebo 
e-mailem na 

jidelna@msbites.cz 
(prosíme tisk 

celého dokumentu) 
Vnitřní řád školního 

stravování 
Pravidla stravování v naši MŠ  www    

msbites.cz  
neodevzdává se  

Úhrada úplaty  
za předškolní vzdělávání 

a za školní stravování 

Svolení (souhlas) s inkasem   www    
msbites.cz  

17.8. 2022  v MŠ 

nebo         
e-mailem na 

jidelna@msbites.cz 
 

mailto:jidelna@msbites.cz

