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ŽÁDOST O PŘIJETÍ  DÍTĚTE  K  PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

Žádost číslo: Č: j.:           /2020  

RODIČE DÍTĚTE      /         ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE:  

JMÉNO  PŘÍJMENÍ  

matka:                                                                                          

otec:   

  

ŽÁDAJÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE:  

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:   

DATUM NAROZENÍ:   

MÍSTO  POBYTU + PSČ:   

 
k předškolnímu vzdělávání  do Mateřské školy ve Starém Smolivci , okres Plzeň – jih, přísp.org. 

ve školním roce 2020/2021 
   
 

 

 
Den a měsíc zahájení docházky do mateřské školy: 
 
Požadovaná docházka dítěte do MŠ, zaškrtněte: 
____________________________________________________________________________________ 
               celodenní                       polodenní                                omezená jen do 2 let 

  

 
 
 
 
 
Zákonní zástupci dítěte si zvolili  společného zmocněnce pro jednání  ve správním řízení a pro doručování písemností 
v souladu s § 20 a § 35 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

 
……………………………………………………………………/………………………………………………………………… 
jméno, příjmení:                 adresa pro doručování písemností včetně PSČ, pokud se liší od adresy trvalého bydliště 
 
 

 

 

Jiná sdělení rodičů škole: 

 

 

 

 



Zákonní zástupci berou na vědomí, že: 

1. Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala mé osobní údaje a 
osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném 
znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona 
v platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace. Byl(a) jsem poučen(a) o právech, které jsou v souladu 
s Nařízením 2016/679 (GDPR). Byl(a) jsem poučen(a) o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet do spisu.  

2.  
Podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy  ve zkušební 
době 3 měsíce od přijetí do mateřské školy, pokud ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení, nebo pokud zákonní zástupci 
v žádosti  uvedli  nepravdivé údaje a uvedli tím ředitelku v omyl, který měl vliv na rozhodnutí o přijetí dítěte k docházce.  

 

PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
                                          VE ŠKOLNÍM  ROCE  2018/2019 

 
PODMÍNKY: 
 

o Přijímací řízení do Mateřské školy Starý Smolivec, okres Plzeň- jih, přísp. organizace, pro školní rok 2020/ 
2021 je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku. Případné výjimky je nutné osobně 
domluvit  s ředitelkou školy. Dítě však musí zachovávat čistotu a být dostatečně vyspělé, aby zvládlo 
denní program MŠ. 

o Žádost společně s evidenčním listem a přihláškou ke stravování, řádně vyplněné ve všech kolonkách,  je 
nutné odevzdat zpět do mateřské školy   

o Čas odevzdání žádosti není rozhodující pro určení pořadí při přijímacím řízení. 
 

 
KRITÉRIA: 
 

 
Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v souladu s § 34 odst. 4 zákona č. 
561/2004 Sb školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
 

  

.   
 

Zákonní zástupci byli ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, seznámeni s podklady pro vydání rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské 
školy, a to:  

  1. s podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání                                                                                               
   2. s kritérii pro přijetí dětí do mateřské školy  

 
 
V ………………………………… dne:  ………………………   
 
 
Podpisy  obou  rodičů / zákonných zástupců:  
 
matky……………….……………otce……………………...…………….   
                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                              
         
                                                                              …................................................. 
                                                                                          S. Šlaisová 
                                                                                   ředitelka mateřské školy  
                                                                  
                                                                                                              
Přiděleno registr. Číslo:  
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