
 

 
 
 
 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ  DÍTĚTE  K  PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Žádost číslo: Dne:                                         č. j.:  ZŠŘepiště/              /  

 

RODIČE DÍTĚTE/ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE: 

MATKA: OTEC: 

Jméno a příjmení: Jméno a příjmení: 

Místo pobytu: Místo pobytu: 

Adresa pro doručování písemností:                                                
/Není-li shodná s adresou trvalého pobytu/ 

Adresa pro doručování písemností:                                                    
/Není-li shodná s adresou trvalého pobytu/ 

Tel. zák. zástupce: Tel. zák. zástupce: 

E-mail: E-mail: 

ŽÁDAJÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE: 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:  

DATUM NAROZENÍ:  Zdrav. poj.: 

MÍSTO TRVALÉHO POBYTU + PSČ: 
 

 
RČ: 

k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Řepiště, příspěvkové organizace 
ve školním roce  …………………………….. 

Jméno a příjmení sourozence:                                                                                            datum narození: 
Jméno a příjmení sourozence:                                                                                            datum narození: 
Jméno a příjmení sourozence:                                                                                            datum narození: 
Den a měsíc zahájení docházky do mateřské školy: 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Požadovaná docházka dítěte do mateřské školy, zaškrtněte: 

 

o omezená docházka 
 

nejvýše 5 dní v měsíci nebo 4 hodiny denně  
 

o celodenní  docházka  
 

dítě starší 2 let 
 

Zákonní zástupci berou na vědomí, že: 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. 

 
 

 
  Základní škola a Mateřská škola Řepiště,   

příspěvková organizace  
                                                                                     IČO: 75029278  
                       Mírová 56, 739 31 Řepiště 
                               Tel. 558 671 940, 733 114 881  

                                                            E-mail: zs.repiste@seznam.cz 
                                 referent-repiste@seznam.cz 

 

 



PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 20……/20…… 

 
PODMÍNKY: 
 

o Přijímací řízení do Základní školy a Mateřské školy Řepiště, příspěvková organizace 
o Společně s žádostí o přijetí do MŠ doložte evidenční list a přihlášku ke stravování, vše řádně vyplněné 

ve všech kolonkách. 
 

 
KRITÉRIA: 
 

 
Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení 
zkušebního pobytu dítěte ředitelka školy.   
 
O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného 
vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.  
( § 34 odst. 6 školského zákona). 
 
Kritéria pro přijetí v době konání zápisu do MŠ, vždy v souvislosti s přiděleným registračním (pořadovým) 
číslem při zápisu: 

- přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž 
vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné, 

- s trvalým pobytem ve školském obvodu Řepiště, 
- s celodenní docházkou, 
- děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku, s trvalým pobytem ve školském obvodu 

Řepiště 
- následně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dosáhnou 3 let věku. 
- poté se přijímají děti mladší 3 let. 

  
 Rodiče dětí mají právo, po dohodě s ředitelkou školy, se seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci 
žádosti přijetí dítěte do mateřské školy (nahlédnout do spisu). 

 Doložení uvedených skutečností je ve vlastním zájmu zákonného zástupce. 
 Pokud zákonný zástupce neprokáže nárok v souladu se stanovenými kritérii, bude posuzován jako zákonný 

                zástupce na dalším místě.   

 

Zákonní zástupci prohlašují, že byli seznámeni:                                                                                         

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

 
Potvrzuji, že uvedené údaje jsou správné 
 
 
Řepiště  dne ………………………  
 
 
 
………………………………………………………………………….……….………………………………...……………. 
Podpis zákonného zástupce:      
                                                                                                                                          
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce - žadatel ve správním 
řízení do 30 dnů ode dne odevzdání žádosti pod registračním číslem vývěskou na www stránkách 
školy a dveřích MŠ        
                                                                                                                                                                                                                                       
................................................ 
ředitelka  
                                                           
 
 



Informace o zpracování osobních údajů ze zákona 

Výše uvedené povinné osobní údaje o Vás a Vašem dítěti zpracovávají Základní škola a Mateřská škola 
Řepiště, příspěvková organizace, [Obec Řepiště, jako zřizovatel školy, KÚ Ostrava, odbor školství a sportu], 
jako správci osobních údajů, a to z důvodu, že je takové zpracování nutné pro plnění jejich zákonných 
povinností dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Školský zákon“) a dle zákona č. 258/2000 Sb. o veřejné 
ochraně zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a to především za účelem: 

organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání dle § 34 Školského zákona; 

kontrolu plnění povinného předškolního vzdělávání dle § 34a Školského zákona; 

vyhodnocení příjímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole na základě zákonných 
kritérií a kritérií stanovených ředitelkou Základní školy a  Mateřské školy Řepiště, příspěvkové 
organizaci. 

V případě přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Řepiště, 
příspěvkové organizaci, budou údaje Vašeho dítěte dále zpracovávány za účelem: 

vedení povinné dokumentace školy (školní matriky) ve smyslu § 28 odstavce 2 Školského zákona; 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole ve smyslu § 29 Školského zákona; 

zajištění individuálního přístupu k Vašemu dítěti za účelem naplnění jeho případných speciálních 
vzdělávacích potřeb jakož i pro vytvoření podmínek pro rozvoj jeho nadání. 

Příjemcem osobních údajů je v omezeném rozsahu rovněž iŠkola, která technicky zajišťuje chod 
informačního systému pro evidenci dětí, pro které se organizuje předškolní vzdělávání, a dětí, na které se 
vztahuje povinné předškolní vzdělávání. 

Údaje pro účely přijímacího řízení budou zpracovávány po dobu výběrového řízení. V případě přijetí Vašeho 
dítěte budou údaje v rozsahu povinném pro vedení školní matriky zpracovány po dobu školní docházky 
Vašeho dítěte na Základní škole a Mateřské škole Řepiště, příspěvkové organizaci. Po skončení výběrového 
řízení, resp. po skončení školní docházky Vašeho dítěte, budou údaje dále archivovány v souladu s právními 
předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení školy).  

Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů  
(k dispozici u vedení školy). Údaje budou zpracovány po dobu školní docházky Vašeho dítěte na Základní 
škole a Mateřské škole Řepiště, příspěvkové organizaci a po skončení školní docházky budou dále 
archivovány v souladu s právními předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení školy). 

V případě porušení povinností na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. Dále máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás či Vašem dítěti 
zpracováváme, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení 
nezasahuje do zákonných povinností Mateřské školy či jiných subjektů zpracovávat osobní údaje, jak jsou 
tyto povinnosti popsány výše. 

 
V Řepištích dne: ……………………………… 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:……………………………………………  

Podpis zákonného zástupce:…………………………………….……………… 

 

 



Nepovinné údaje pro účely zefektivnění přijímacího řízení  

Pro účely zefektivnění přijímacího řízení má Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková 
organizace jako správce osobních údajů zájem zpracovávat některé další údaje o Vás a Vašem dítěti, 
přičemž tyto údaje budou použity především pro koordinaci přijímacích řízení mezi řediteli jednotlivých MŠ. 
Ke zpracování těchto údajů je nutný Váš souhlas. Pokud s jejich zpracováním souhlasíte, zakroužkujte 
zvolenou odpověď / doplňte požadované údaje:  

1.  

a) Dítě nedochází do jiné mateřské školy.            

b) Dítě dochází do následující mateřské školy:…………………………………………………………… 

a) Žádost o přijetí dítěte nepodáváme současně do jiné mateřské školy.  

b) Žádost o přijetí dítěte podávám současně do mateřské školy: 
………………………………………….…………………………………………………………………,  

2.  

Další kontaktní údaje:  

E-mail:………………………………………………………………………………………………………        
Jiné:………………………………………………………………………………………………………… 

Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to osobně na adrese Mateřské školy, nebo doručením 
písemného oznámení na uvedenou adresu. 

                                                    
V Řepištích dne: ……………………………… 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:……………………………………………  

Podpis zákonného zástupce:…………………………………….……………… 

 


