ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Rodiče dítěte/zákonní zástupci:
Jméno a příjmení matky:
Jméno a příjmení otce:

žádají o přijetí dítěte
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu
včetně PSČ:

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Dlažov, okr. Klatovy, příspěvkové organizace,
ve školním roce 2022/23
Den a měsíc zahájení docházky do mateřské školy:
Požadovaná docházka dítěte do mateřské školy: zaškrtněte
○ polodenní docházka
předpokládaná doba ukončení
docházky polodenní

○ celodenní docházka
předpokládaná doba ukončení
docházky

Odůvodnění žádosti:

Zákonní zástupci 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.
……………………………………/……………………………...………………… telefon: ………………….
jméno, příjmení
/ adresa pro doručování písemností včetně PSČ
pokud se liší od adresy trvalého bydliště
Zákonní zástupci berou na vědomí, že:
1.

Škola shromažďuje údaje o dítěti v souladu s § 28 odst. 2 písm. a), d), g), i) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a dále podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, slouží údaje pro potřeby školy a jsou náležitě chráněny.
2. Podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., 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.
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.
2.

S podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. (na druhé straně)
S kritérii pro přijetí dětí do mateřské školy. (na druhé straně)

V …................................dne.................................

Podpisy obou zákonných zástupců:

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

Jiná sdělení rodičů škole:

PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
Podmínky:
1. Přijímací řízení do Mateřské školy Dlažov, okr. Klatovy, příspěvkové organizace (dále jen
MŠ) pro školní rok 2021/22 je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 2 do 6 let věku.
2. Žádost společně s evidenčním listem a přihláškou ke stravování, řádně vyplněné ve všech
kolonkách, je nutné odevzdat zpět do mateřské školy v termínu určeném ředitelkou školy.
* Vyplní ředitelka školy po odevzdání žádosti rodiči/zákonnými zástupci
Kritéria:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s pobytem na území obce
Dlažov, v souladu s § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů.
2. Děti zaměstnaných rodičů (zákonných zástupců) přihlášené k celodenní docházce, ze spádové
obce.
3. Děti, které mají sourozence v MŠ, přihlášené k celodenní docházce,ze spádové obce.
4. Děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí přihlášené k celodenní docházce,ze spádové
obce.
5. Děti matek na mateřské dovolené s dalším dítětem přihlášené k celodenní docházce,ze
spádové obce.
6. Děti, jejichž zákonní zástupci se během školního roku do spádové oblasti přistěhují,s
přihládnutím k výše uvedeným kritériím.
7. Děti s povinnou předškolní docházkou z ostatních okolních obcí, které nespadají do spádové
oblasti obce Dlažova přihlášené k celodenní docházce.
8. Děti nepracujících rodičů přihlášené k celodenní docházce ze spádové obce.
9. Děti přihlášené k polodenní docházce s přihlédnutím k výše uvedeným kritériím, ze spádové
obce.
10. Děti dvouleté ze spádové obce s přihlédnutím k výše uvedeným kritériím.
11. Děti s místem trvalého pobytu mimo spádovost obce Dlažov v posloupnosti dle výše
uvedených kritérií.

V

dne:

Přijetí x Nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Vydáno rozhodnutí číslo ……………………………
………………………………..
ředitelka mateřské školy,

