
 

 
 
 
 

 

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: 

Škola zpracovává osobní údaje o dítěti v rozsahu § 28 odst. 2 a 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, za účelem vedení školní matriky, školy a školní jídelny.               

Zákonní zástupci byli v souladu s ustanovením § 36, odst. 3 Zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád v platném znění), seznámeni s podklady pro vydání rozhodnutí o přijetí dítěte do 

mateřské školy a s podmínkami pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 zákona            č. 500/2004 Sb., správní řád, mohou účastníci řízení 

činit své návrhy ve věci žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ do 7 dnů od podání žádosti u ředitelky ZŠ a MŠ 

Dávám svůj souhlas Základní škole a Mateřské škole Řepiště, p. o.  k tomu, aby  evidovala osobní údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona        č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné 

dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace pro pořádání mimoškolních akce (školní výlety, plavání, 

apod.), pojištění dětí, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem 

školy. Souhlas poskytuji na celé období předškolní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole  povinně archivuje.  

Souhlas poskytuji pouze výše uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech 

podle zákona č. 101/2000 Sb.  

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 
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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  

Jiná sdělení rodičů škole:              *  matka / otec na MD nebo rodičovské dovolené   ANO / NE    

(označte zakroužkováním )                  *  matka na MD nebo rodičovské dovolené s dalším dítětem      ANO / NE             

 
Potvrzuji, že uvedené údaje jsou správné 
 
 
Řepiště  dne ………………………  
 

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

 


