
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace 

Odloučené pracoviště Mateřská škola V Aleji 

 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 

 

Registrační číslo žádosti:     č. j.: ________________________ 

 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE: 

 

Jméno a příjmení: ____________________________________________________________ 

 

Místo trvalého pobytu: ________________________________________________________ 

 

Adresa pro doručování: ________________________________________________________ 

 

E-mail: ____________________ DS: __________________tel.: _______________________ 

 

žádá o přijetí dítěte 

 

Jméno a příjmení: ___________________________________rodné číslo: _______________ 

 

Datum narození: _______________________ místo narození: _________________________ 

 

Místo trvalého pobytu: ________________________________________________________ 

 

Adresa pro doručování: ________________________________________________________ 

 

k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná, p. o.,  

odloučené pracoviště MŠ V Aleji ve školním roce 2019/2020 

 

 

Datum nástupu dítěte do MŠ: ______________________ 

 

Požadovaná délka docházky do MŠ:  polodenní  celodenní 

 
Vyplněním a podpisem této žádosti beru na vědomí, že Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková 

organizace se sídlem U Lesa 713/19, 734 01 Karviná-Ráj, IČO 48004529, coby správce osobních údajů, zpracovává osobní 

údaje (jméno a příjmení dítěte a zákonného zástupce, místo trvalého pobytu dítěte a zákonného zástupce, adresa pro doručování 

písemností dítěte a zákonného zástupce, telefonní spojení na zákonného zástupce, e-mail zákonného zástupce, datum narození 

dítěte, místo narození dítěte, státní příslušnost dítěte, rodné číslo dítěte, číslo OP, číslo rodného listu dítěte), a to za účelem 

vedení povinné dokumentace školy dle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a po dobu 

tímto zákonem stanovenou. 

 

Přílohou této žádosti je písemné vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti a podrobení se stanoveným pravidelným očkováním 

dítěte (evidenční list), případně doložení dokladů, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tuto přílohu žadatel doloží vedoucí učitelce 

odloučeného pracoviště nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.  

 

 

V Karviné, dne: _______________ 

       ________________________ 

          Podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace 

Odloučené pracoviště Mateřská škola V Aleji 

 

 
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: 

 

1. Věk dítěte k 31. 08. 2019: 
Dosažení věku: 

a. 5 let a starší (OŠD) ze spádového obvodu  10 bodů 

b. 3 – 4 let ze spádového obvodu     9 bodů 

c. 2 – 3 let ze spádového obvodu     8 bodů 

d. 5 let a starší (OŠD)         7 bodů 

e. 3 – 4 let        6 bodů 

f. 2 roky k 1. 9.       1 bod 

2. Důvody hodny zvláštního zřetele:  

V mateřské škole se již vzdělává sourozenec    2 body 

 

Při přijímání dětí bude ředitelka školy vycházet z výše uvedených kritérií. V případě překročení kapacity 

počtu přijímaných dětí na školní rok 2019/2020 ve spojení s dosažením shodného bodového 

ohodnocení, bude přijetí dítěte řešeno transparentním losováním. 

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, které je 

zahájeno podáním žádosti účastníka řízení (zákonného zástupce dítěte). Nemá-li podání předepsané 

náležitosti, ředitelka vyzve podatele k jejich odstranění (lhůta 5 pracovních dnů od vyrozumění). 

Ředitelka jako správní orgán zastavuje řízení, jestliže žadatel neodstranil podstatné nedostatky, které 

brání pokračovat v řízení nebo vzal svou žádost zpět. Účastník řízení má právo nahlížet do spisu, požádat 

o informace k řízení a vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí. 

 

Podle novely školského zákona č. 564/2004 Sb., s účinnosti k 1. 1. 2012, bude rozhodnutí, kterým            

se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí 

pod přiděleným registračním číslem, a to na přístupném místě ve škole: na veřejné nástěnce ve vstupní 

chodbě mateřské školy, současně na okenní tabuli u vchodu do školy pro přístup zvenčí a na webových 

stránkách školy. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují 

rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. V případě rozhodnutí 

o nepřijetí dítěte bude předáno v písemné podobě do vlastních rukou žadatele nebo jiným, předem 

dohodnutým způsobem. 

 

Vyjádření žadatele: 

 

1. Byl(a) – nebyl(a)** jsem seznámen(a) s kritérií pro přijetí dítěte, se způsobem a místem oznámení 

přijatých dětí.  

2. Byl(a) – nebyl(a)** jsem poučen(a) o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných 

ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění.  

3. Pro případ, kdy nebude žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyhověno, případně bude 

správní řízení přerušeno nebo ukončeno z důvodu nedostatku v předepsaných náležitostech.  

Já, zákonný zástupce dítěte souhlasím s níže uvedeným způsobem doručení písemného oznámení: 

a. osobně do vlastních rukou; 

b. třetí osobě na základě úředně ověřené právní moci 

c. elektronickou poštou – datovou schránkou 

d. poštovní službou – dopis s doručenkou 

e. poštovní službou – dopis bez doručenky 

 

V Karviné, dne: _______________ 

       ________________________ 

          Podpis zákonného zástupce  

 

Totožnost žadatele ověřena podle OP č.   

Totožnost dítěte ověřena podle rodného listu č.  

Datum převzetí evidenčního listu dítěte  

Evidenční list převzala  

 
**nehodící se škrtněte                    
 


