
 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

k předškolnímu vzdělávání  

od 1.9.2020 
 

 

Číslo jednací/ Registrační číslo: MŠNS  

 

Spisová značka: ŘMŠNS 

 

Přijato dne: 

 

Počet listů/příloh:   

Účastníci řízení: 

Správní orgán: 

Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice 

 Správní výkonný orgán ředitelka školy Bc. Simona Mrklasová  

Žadatel                           - jméno a příjmení dítěte:   

Datum narození:  

Trvale bytem:  

Trvalý pobyt povolen do: 

(vyplňují pouze cizí státní příslušníci) 
 

 

Zákonní zástupci dítěte   

–jméno a příjmení: 

Matka: Otec: 

 

 

 

 

 

Datum narození:   

Místo trvalého pobytu:  

 

 

 

 

 

 

Doručovací adresa (pokud je odlišná od 

trvalého bydliště): 

 

 

 

 

 

Telefon: 

 e-mail: 

 popř. ID datové schránky:  

 

 

 

 

Opatrovník , pěstoun dle rozsud. Soudu– 

 Jméno a příjmení: 

 

 

Datum narození: 

 

 

Místo trvalého pobytu: 

 

 

Doručovací adresa (pokud je odlišná od 

trvalého bydliště): 

 

 

Telefon: 

 e-mail: 

 popř. ID datové schránky:  

 

 

 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – v případě, že žádost není podepsaná oběma zákonnými zástupci zakroužkujte 

jednu z následujících možností : 

 

A)Zákonný zástupce podávající žádost se zavazuje informovat druhého zákonného zástupce o zahájení,  

průběhu a výsledcích správního řízení (povinnost rodičů jednat ve vzájemné shodě) 

 

 B) Zákonný zástupce podávající žádost nebude informovat druhého zákonného zástupce, ale bere na vědomí 

povinnost školy informovat druhého zákonného zástupce jako dalšího nepřímého účastníka řízení o zahájení, průběhu 

a výsledcích správního řízení (rodič neakceptuje zákonnou povinnost jednat ve vzájemné shodě). Pro tyto účely uvádí 

kontaktní údaje druhého zákonného zástupce: 

Jméno a příjmení: 

 

 

Místo trvalého pobytu: 

Tel.: 

 

Adresa pro doručování: 

 

 

 

 C) Zákonný zástupce podávající žádost nemůže sám informovat druhého zákonného zástupce jménem 

________________________________________, ani uvést jeho kontaktní údaje z důvodu:____________________ 

_____________________________________________________________. 

 

             D) Dítě má pouze jednoho zákonného zástupce (dle rodného listu). 

 

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti týkající se přijetí do mateřské školy bude vyřizovat  (jméno a 

příjmení zákonného zástupce): 

(označte): 

Nástup do MŠ požadujeme (přesné datum nástupu pokud se liší od 1.9.2020) :   

 

Předpokládaná délka  docházky : celodenní polodenní 

Následující školní rok 2020/2021  JE / NENÍ  pro účastníka řízení rokem zahájením povinné školní docházky. 

Má dítě udělen odklad školní docházky na šk.rok 2020/2021 ?                                    ANO      x      NE 

Jedná se dítě  uvedené  v § 16 odst. 9 – dítě se speciálními vzdělávacími potřebami?                ANO      x      NE 

 

 Kritéria přijímání posuzována od bodu č.1 níže k 1.9.2020:  

 K předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění přednostně přijímají: 

 děti, které k 31.8. 2020 dosáhly věku 5 let, mají trvalý pobyt  ve školském obvodu stanoveným 

Statutárním městem Teplice a pro které je předškolní  vzdělávání povinné               (10 bodů) 

 děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným 

Statutárním městem Teplice, které nejpozději k 31.8. 2020  dosáhly věku 4 let                         (8 bodů)  

 děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným 

Statutárním městem Teplice, které nejpozději k 31.8. 2020  dosáhly věku 3 let                         (7 bodů) 

 ostatní děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným 

Statutárním městem Teplice mladší 3 let, které nejdéle k začátku školního roku dovrší 2 let   (3 body) 

 

(Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy v seznamu dětí, které spadají do školského 

obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy, popř. ověří místo trvalého pobytu 

prostřednictvím odboru školství. V případě rovnosti bodů bude upřednostněno vždy dítě věkově starší.) 
            

Formuláře a kopie dokumentů, které zákonný zástupce k zápisu dokládá (při osobním podání 

žádosti originál): 

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2020/2021, podepsaná oběma zákonnými 

zástupci dítěte (zde uveďte aktuální telefonní číslo, e-mail, popř.ID datové schránky pro možnost  

zkontaktování se s vámi v případě vad žádosti, k přidělení registračního čísla, které slouží pro účely 

vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí , apod.) 

2. Prostá kopie rodného listu dítěte   

3. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte   



4. Cizinci doloží cestovní pas a oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení §20 školského 

zákona 

5. Oprávnění k zastupování dítěte v případě, že dítě zastupuje jiná osoba než jeho zákonný zástupce 

(např. pěstoun, poručník apod. – soudní rozhodnutí) 

6. Prohlášení o řádném očkování dítěte   

A)prohlášení, že je dítě řádně očkované a kopii očkovacího průkazu (tato povinnost se 

netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)    

B)V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce 

kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti 

nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci(tato 

povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)    

7. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii 

doporučení.  
 

Poučení:  

Zákonný zástupce dítěte svým podpisem potvrzuje, že byl(a) poučen(a) o tom, že touto žádostí je ve 

smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), zahájeno správní řízení 

ve výše uvedené věci.  

Dále byl(a) poučen(a) o tom, že:  

 Kopie požadovaných dokumentů (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas) budou využity 

pouze pro účely vedení správního řízení o přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole. Po 

ukončení správního řízení budou tyto dokumenty bezprostředně skartovány. 

 Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných 

zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. 

 Pro účely  vyřízení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude škola, která je 

příjemcem této žádosti, zpracovávat jako správce osobní údaje Vašeho dítěte a Vás, které jsou 

uvedeny v této žádosti a v přílohách,  v souladu se  zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, v platném znění. 

 dle § 36, odst. 1 správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit návrhy po 

celou dobu řízení až po vydaní rozhodnutí, správní orgán může usnesením prohlásit, do kdy 

mohou účastníci činit své návrhy  

  dle § 36, odst. 2 správního řádu mám právo v řízení vyjádřit své stanovisko . Pokud o to 

požádám, správní orgán mi poskytne o řízení informaci 

 dle § 36, odst. 3 , správního řádu, musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci 

dána možnost seznámit se a vyjádřit  k podkladům rozhodnutí  

  dle § 36, odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu 

oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je 

uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba  

 dle § 38 správního řádu odst. 1 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, právo 

ze spisu si činit výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části 

 zákonný zástupce dítěte je srozuměn(a) s požadavkem, že dítě v MŠ musí být schopno 

zachovávat hygienu   

 údaje, které uvedl(a) do žádosti, jsou přesné,  pravdivé a úplné. 
 Dle §34 odst.6 zákona č 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodne ředitel mateřské 

školy o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9   na  základě písemného vyjádření školského 

poradenského zařízení.. 

    
V Teplicích dne :   _________________              _________________________________ 

                                                                                                     Podpisy obou zákonných zástupců 

 

 

Zapsala a správnost údajů ověřila:    _________________________ 

                                                                                                Bc. Simona Mrklasová, ředitelka MŠ   

 

 

 

Převzala oprávněná úřední osoba :     _________________________ 

                                                                                                              Zabadalová Nikola 


