
 

 
 
 
 

 

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: 

Datová schránka: 

E-mail: 

Datová schránka: 

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: 
 

 

Požadovaná docházka dítěte do mateřské školy: a) nejvýše 5 dní v měsíci nebo 4 hodiny denně  
                                                                            b) polodenní docházka 

                                                                                           c)celodenní  docházka   

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. 

Zákonní zástupci prohlašují, že byli seznámeni s podmínkami a kritérii přijímání dětí do MŠ Řepiště                                                                                  

Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.                                                                   Řepiště  dne ………………………  
 

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

 
  Základní škola a Mateřská škola Řepiště,   

příspěvková organizace  

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

                                                            E-mail: reditelka@zsrepiste.cz 
                                 referentka@zsrepiste.cz 
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PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 
PODMÍNKY: 
 

➢ Zákonní zástupci dítěte doloží  
➢ vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dostupná v budovách školy, 
na (www.zsrepiste.cz), 
➢ občanský průkaz,  
➢ rodný list dítěte, (případně rozhodnutí o osvojení dítěte, pěstounství...), 
➢ očkovací průkaz dítěte, popř. potvrzení lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,( očkovací průkaz nedokládají děti v povinném ročníku 
předškolního vzdělávání) 
➢ vyplněný evidenční list https://www.zsrepiste.cz/materska-skola/formulare-ke-stazeni 
➢ v případě zdravotně postiženého dítěte písemné vyjádření školského poradenského zařízení, 
popřípadě také zprávu registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, 
➢ v případě dítěte s odkladem povinné školní docházky rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky a 
zprávu školského poradenského zařízení 
➢ přihlášku ke stravování. https://www.zsrepiste.cz/materska-skola/formulare-ke-stazeni 

 
➢ Zákonní zástupci dítěte, které v následujícím školním roce zahájí povinnou školní docházku (nebo bude 

mít odklad PŠD) jsou povinni přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání; 

➢ K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od 

tří do šesti let, nejdříve však děti od dvou let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP / § 

4 a 5 školského zákona/; 

➢ Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je, podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, splnění povinnosti 

podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se 

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné 

předškolní vzdělávání. 

➢ K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř. jejich rodinní příslušníci; 

➢ K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, pokud mají právo pobytu na 
území ČR na dobu delší než 90 dnů, popř. jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, 
azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami 
požívajícími dočasné ochrany; 

 
➢ 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: 

 

1. Povinné předškolní vzdělávání 

Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ 

je od 1. 9. 2017 povinné. U těchto dětí se další kritéria nezjišťují. 

2. Trvalý pobyt dítěte (ke dni podání žádosti) 

• místo trvalého pobytu dítěte (v případě cizinců místo pobytu) nebo umístění dítěte v dětském domově 

ve spádovém obvodu MŠ (KÚ obce Řepiště) : 1000 bodů 

• místo trvalého pobytu dítěte na území  Vratimov – Zadky (ulice Na Zadkách, Okrajová, Horní, U 

Nového lesa, Adámkova): 700 bodů 

• místo trvalého pobytu dítěte mimo spádový obvod MŠ a Vratimovské Zadky: 0 bodů 

(Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 

zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je 

http://www.zsrepiste.cz/
https://www.zsrepiste.cz/materska-skola/formulare-ke-stazeni
https://www.zsrepiste.cz/materska-skola/formulare-ke-stazeni


vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním 

registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo 

zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu 

označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo 

individuální rekreaci.) 

3. Dosažený věk dítěte: 

• 5 let k 1.9. daného šk. roku:  300 bodů  

• 4 roky k 1.9 daného šk. roku:   200 bodů 

• 3 roky k 1.9. daného šk. roku:  100 bodů 

• 3 roky k 1.10. daného šk. roku:             0 bodů 

• 3 roky k 1.11. daného šk. roku:         -100 bodů 

• 3 roky k 1.12. daného šk.roku:          -200 bodů 

• 3 roky k 1.1. daného šk.roku:            -300 bodů 

• 3 roky k 1.2. daného šk.roku:            -400 bodů 

• 3 roky k 1.3. daného šk.roku:            -500 bodů 

• 3 roky k 1.4. daného šk.roku:            -600 bodů 

• 3 roky k 1.5. daného šk.roku:            -700 bodů 

• 3 roky k 1.6. daného šk.roku:            -800 bodů 

• 3 roky k 1.7. daného šk.roku:            -900 bodů 

• jednoletí: nepřijímáni 

4. Docházka 

• s celodenní délkou pobytu: 20 bodů 

• s jinou délkou pobytu: 0 bodů 

5. Sourozenec 

• již navštěvuje ZŠ nebo MŠ Řepiště: 10 bodů 

• nenavštěvuje ZŠ nebo MŠ Řepiště: 0 bodů 

6. Rodič (zákonný zástupce) dítěte je zaměstnanec naší organizace: 1000 bodů. 

Přijímány jsou děti dle pořadí bodů až do naplnění volné kapacity MŠ. V případě, že nebude dostatečná 

kapacita pro přijetí dětí se shodným počtem bodů, upřednostní se dítě starší. Jestliže by i takto došlo ke shodě, 

pořadí těchto dětí se určí losováním. Losování proběhne za účasti vedení školy a zástupce zřizovatele. 

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 skutečností (kritérií) je ve vlastním zájmu 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. Kladné 
rozhodnutí není zasíláno žadateli poštou 
Rozhodnutí o nepřijetí je zasláno žadateli prostřednictvím datové schránky nebo poštou na kontaktní adresu.                                             



Informace o zpracování osobních údajů ze zákona 

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:  

 

  Dítě nedochází do jiné mateřské školy.            

 Dítě dochází do následující mateřské školy:…………………………………….……………………………………………………… 

 Žádost o přijetí dítěte nepodáváme současně do jiné mateřské školy.  

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

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:…………………………………….……………………………………………………………..………. 


