ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Rodiče dítěte/zákonní zástupci:
Jméno a příjmení matky:
Jméno a příjmení otce:

žádají o přijetí dítěte
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu
včetně PSČ:

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Šťáhlavy
ve školním roce 2022/2023
Den a měsíc zahájení docházky do mateřské školy:
Požadovaná docházka dítěte do mateřské školy: zaškrtněte
○ polodenní docházka

○ celodenní docházka

Odůvodnění žádosti:

Zákonní zástupci si zvolili společného zmocněnce pro jednání ve správním řízení a pro doručování písemností v souladu s
§ 20 a § 35 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
……………………………………/……………………………...………………… telefon: ………………….
jméno, příjmení
/ adresa pro doručování písemností včetně PSČ
pokud se liší od adresy trvalého bydliště
Zákonní zástupci berou na vědomí, že:
Škola shromažďuje údaje o dítěti v souladu s § 28 odst. 2 písm. a), d), g), i) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, slouží údaje pro potřeby školy a jsou náležitě chráněny.
2. Podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., 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.
3. MŠ může přijmout v souladu s § 34 odst. 5 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 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, ve znění pozdějších předpisů.
Zákonní zástupci byli ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámeni s podklady
pro vydání rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, a to:
1.

1.
2.
3.

S podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. (na druhé straně)
S kritérii pro přijetí dětí do mateřské školy. (na druhé straně)
S možností nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí

Ve Šťáhlavech dne

………………………………………………………………………
podpisy obou rodičů / zákonných zástupců

MŠ Šťáhlavy, Smetanova 539, 332 03

PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM
ROCE 2022/2023
Podmínky:
1. Přijímací řízení do mateřské školy Šťáhlavy, příspěvkové organizace (dále jen MŠ) pro školní rok
2022/2023 je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku. Případné výjimky je nutné
osobně domluvit s ředitelkou školy.
2. Žádost společně s evidenčním listem a přihláškou ke stravování, řádně vyplněné ve všech kolonkách, je
nutné odevzdat zpět do mateřské školy v termínu určeném ředitelkou školy. (v době zápisu)
V souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění vyhl. č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovila ředitelka Mateřské školy Šťáhlavy, kritéria
k přijímání dětí na školní rok 2022/2023

Kritéria pro přijetí dětí
1)

K povinnému předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky (dovrší 5 let k 31.8.2022) ( § 34, odst. 4, § 179, odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., školský zákon ),
tudíž i děti, kterým byl povolen odklad školní docházky, mající bydliště ve Šťáhlavech a Šťáhlavicích
tzn. ve spádové oblasti, kterou stanovil zřizovatel MŠ
Pokud vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2022 věku 5-ti let, je pro něj od 1. 9. 2022 předškolní vzdělávání povinné.
Rodič má možnost zvolit i jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání dle § 34 Sb.- individuální
vzdělávání dítěte

2)

K předškolnímu vzdělání se přednostně přijímají děti, které dovrší ve školním roce 4 let ze spádové oblasti,
rozhoduje datum narození dítěte

3)

K předškolnímu vzdělání se přijímají děti, které dovrší k 31.8.2022 - 3 roky ze spádové oblasti do naplnění kapacity
MŠ, rozhoduje datum narození dítěte

4)

Ostatní děti, které nelze zařadit do kritérií 1. až 3. dle věku. do naplnění kapacity MŠ

Děti splňující dané kritérium jsou řazeny v rámci kritéria podle data narození. Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání se postupuje od kritéria č. 1 po kritérium č. 4 a v rámci každého kritéria od nejstaršího dítěte po
nejmladší dítě. V případě shodného dne narození pořadí určuje los.

Výše základní částky za předškolní vzdělávání, pro školní rok 2022/2023 je ve výši 600,- Kč měsíčně.
Děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání školné nehradí
o přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti!
❖

Seznámil/a jsem se s školním řádem MŠ Šťáhlavy a se ŠVP MŠ Šťáhlavy. Jsem si vědom/a, že tyto dokumenty jsou mi kdykoliv k dispozici ve
vestibulu školy a na www stránkách školy

❖

Při společných akcích MŠ s rodiči vždy po předání dítěte od pedagoga za ně plně zodpovídám.

❖

Souhlasím s tím, že moje dítě bude v rámci předškolní docházky fotografováno a natáčeno k účelům propagace školy a do kroniky MŠ.

❖

Jsem seznámen se zákonem o ochraně osobních dat.

❖

Souhlasím s tím, že v rámci školních akcí bude dítě přepravováno autobusovou dopravou nebo jinými dopravními prostředky

❖

Souhlasím s tím, že zaměstnanci MŠ Šťáhlavy zajistí neodkladnou první pomoc mému dítěti v případě potřeby.

Ve Šťáhlavech dne

…………………………………………………………………………………………………………
podpisy obou rodičů / zákonných zástupců

Jiná sdělení rodičů škole:………………………………………………………………………………………….

