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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů žádám o přijetí dítěte k předškolnímu

vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Motýlek
Košťany-Střelná k datu:

2017
________________________
Dítě:
Jméno a příjmení:

____________________________________________

Datum narození:

____________________________________________

Adresa trvalého bydliště:

____________________________________________

Zákonní zástupci dítěte:
Matka:
Jméno a příjmení:

___________________________________________________

Adresa trvalého bydliště:

___________________________________________________

Kontaktní telefon:

___________________________________________________

Email:

___________________________________________

Otec:
Jméno a příjmení:

___________________________________________________

Adresa trvalého bydliště:

___________________________________________________

Kontaktní telefon:

___________________________________________________

Email:

___________________________________________

Doručovací adresa:

___________________________________________

(jméno a příjmení zákon.zástupce,adresa)

Pro stanovení podmínek pobytu dítěte v MŠ podle §1a odst.5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 uvádím k žádosti následující doplňující údaje
:
Důvod žádosti o umístění:
(např. předškolní věk dítěte, nástup rodiče do zaměstnání, ukončení MD,…)
________________________________________________________
Požadovaná délka docházky dítěte :

a) celodenní

b) polodenní

Jiný požadavek zákonného zástupce na pobyt dítěte v MŠ:
________________________________________________________
Sourozenec dítěte přijatý k předškolnímu vzdělávání ve výše uvedené mateřské škole:
a) ano

b) ne

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/18:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (které dosáhnou věku 5 let do 31.
8. 2017) s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu.
2. Děti, které dosáhnou věku 4 let do 31. 8. 2017 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu.
3. Děti, které dosáhnou věku 3 let do 31. 8. 2017 s trvalým pobytem v obci.
4. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (které dosáhnou věku 5 let do 31.
8. 2017).
5. Děti, které dosáhnou věku 4 let do 31. 8. 2017.
6. Děti, které dosáhnou věku 3 let do 31. 8. 2017.
7. Děti, které dosáhnou věku 2,5 let do 31. 8. 2017 s trvalým pobytem v obci.
8. Další zohledňující kritéria: sourozenec, který se již v dané MŠ vzdělává a bude se vzdělávat i
v následujícím školním roce.
Postup při rozhodování
1. Rodiče postupují ve vzájemné shodě, v přijímacím řízení nezletilé dítě zastupuje ten z nich, který podává
žádost.
2. Žádosti doručené v termínu ( 3.5.2017) budou vyřízeny přednostně.
3. Dodatečně vyžádané podklady žadatel přinese do .
4. 17.5. v době mezi 9.30 – 11:30 má žadatel možnost vyjádřit se ke spisu.
5. Rozhodnutí bude vydáno do 26.5.2017.
Podmínky docházky dítěte do mateřské školy:
Veškeré podmínky docházky dítěte jsou uvedeny ve školním řádu přístupném v MŠ.
2.Rodiče jsou srozuměni s požadavkem,že dítě v MŠ musí být schopno zachovávat hygienu.
3.Tato žádost se vztahuje i k účasti dítete na školním stravování.
Rodiče berou na vědomí,že je nutné neprodleně oznamovat každou změnu údajů uvedených v této žádosti
(změny bydliště,zdravotního stavu dítěte a doporučení lékaře,telefonních kontaktů, aj.)

Prohlašuji,že veškeré údaje,které jsem v žádosti uvedl/a ,jsou přesné,pravdivé a úplné.
Souhlasím,aby mateřská škola,jejíž činnost vykonává výše uvedená organizace,v rámci přijímacího řízení
zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona
č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.
Ve Střelné dne : 3.5.2017
Jméno a příjmení zákonných zástupců :

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

