Mateřská škola pod Dubovým kopcem Svinošice, příspěvková organizace,
Svinošice 1, 679 22 Lipůvka
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
od 1. 9. 2018 - školního roku 2018/2019
Registrační číslo (

Číslo jednací:

)

(přidělené žadateli dle § 183, zák. č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, v platném znění)
Žádost přijata dne:

ŽADATEL (DÍTĚ):
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalý pobyt:
Bydliště:
(pokud se liší od trvalého pobytu)

Státní občanství:
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽADATELE:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Doručovací adresa:
Telefon:
E-mail:
ID datové schránky:
(pokud je zřízena)

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou správné a jakoukoliv změnu v údajích nahlásím.

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE:
V souladu s § 34 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, mohou předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které
se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Neplatí pro ty děti, kterým zákon ukládá povinné
předškolní vzdělávání.

Dítě je očkováno dle zákona:

ANO

-

NE

Dítě má doklad, že je proti nákaze imunní:

ANO

-

NE

Trvalá kontraindikace:

ANO

-

NE

Datum:

Razítko a podpis lékaře:

Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že jeho dítě může být vyřazeno z docházky do mateřské školy v tříměsíční zkušební
době (doba, potřebná k ověření jeho schopností přizpůsobit se podmínkám mateřské školy). Neplatí pro ty děti, kterým zákon
ukládá povinné předškolní vzdělávání.

Termín přijímání žádostí do Mateřské školy pod Dubovým kopcem Svinošice, příspěvková organizace,
proběhne ve středu 1. srpna 2018 v době od 15.00-18.00 hod.
1. Vyplňování žádostí věnujte náležitou pozornost a nezapomeňte nechat potvrdit požadované údaje od registrujícího
dětského lékaře. Neúplně případně chybně vyplněná žádost, která nebude ve stanoveném termínu doplněna, je důvodem
k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.
Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do mateřské školy s sebou přinesou vyplněnou žádost, evidenční list, dohodu
rodičů o zastupování, rodný list dítěte a platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Při odevzdání žádosti v mateřské škole bude dítěti přiděleno registrační číslo.
Zákonný zástupce dítěte má možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění). Na požádání může v průběhu přijímacího řízení nahlížet do spisu a informovat se o průběhu tohoto
řízení.
2. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se
oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na ÚŘEDNÍ DESCE OBECNÍHO ÚŘADU a
na webových stránkách obce v sekci „Zápis dětí do MŠ“ a to po dobu 15 dnů. Datum zveřejnění je stanoven na 27.
8. 2018. Limitem kladných rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ je počet volných míst v MŠ pro školní rok 2018/2019.
Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonní zástupci mohou vyzvednout osobně dne
28. 8. 2018 v době od 8.00 do 16.00 hodin, v jiném čase dle domluvy nebo bude doručeno písemně.
3. Základní kritéria, vycházející z platné legislativy :
1. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Výjimku tvoří
děti s povinnou předškolní docházkou.
2. Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (od počátku
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, tj. do
31. 8. 2018 včetně), (§ 34 odstavec 1, školského zákona).
3. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku
(tj. do 31. 8. 2018 včetně) dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců
místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3, školského zákona ), a to do výše povoleného počtu dětí
uvedeného ve školském rejstříku. ( § 34 odst. 3, školského zákona ).
4. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření
školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.)
Doplňková kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy:
1) Děti k pravidelné docházce, které dosáhnou k 31. 8. 2018 včetně pěti let věku, tj. v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky (včetně dětí s odkladem školní docházky), s trvalým pobytem v obci Svinošice - 45 bodů
2) Děti k pravidelné celodenní docházce k 1. 9. 2018 nejméně 3leté, které mají trvalý pobyt v obci Svinošice, dle potvrzení
pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ – 30 bodů
3) Děti k pravidelné celodenní docházce k 1. 9. 2018 nejméně 3leté, bez trvalého pobytu v obci Svinošice, dle potvrzení
pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ – 15 bodů
4) Děti ostatní, které dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a dovrší 2 let věku do 31. 8. 2018 vč., ale nelze jej zařadit
do kritérií 1 – 3 – 5 bodů
POSTUP:

- každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria;
- podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů;
- žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození od nejstaršího; v případě
i shodného data narození se přistupuje k losování
- do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti těch dětí, které dovršily minimálně 2 let věku do 31.8.2018 vč.

Prohlašuji, že jsem se seznámil s kritérii pro přijetí dítěte do mateřské školy.
 § 876 odst. 3 občanského zákoníku: Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré

víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.
 Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby 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 a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné
dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní
dokumentace a psychologických vyšetření.
 Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR.
 Byl jsem poučen o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., o
správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet do spisu.

Podpisy zákonných zástupců žadatele: ………..……………………………………………………………..
Ve Svinošicích dne :

………………….

Žádost za MŠ převzala: ………………………………………..

